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Váš velky den…

Vypráhnete...
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SVATBA VE STODOLE…
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Prožijte svůj svatební den v magickém prostředí Dvora Hoffmeister 
 - vhodné pro svatby do 100 hostů



SVATBA VE STODOLE…
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Nabízíme kompletní svatební zajištění v romantickém prostředí zděné stodoly 
- obstaráme catering, servis i obřad



VŠE NA JEDNOM MÍSTE…
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Přilehlá zahrada je kouzelné místo pro váš svatební obřad 
- zajistíme paní oddávající, zapůjčíme slavobránu, zajistíme židličky
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SLAVNOSTNÍ HOSTINA…
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Pro vaše hosty uvaříme slavnostní menu, na které jen  
tak nezapomenete 
- nabízíme jak tradiční tak moderní pojetí svatebního menu

UKÁZKA TRADICNÍHO MENU: 

Domácí paštika
 z ku

recích 
jater 

a portského vína
, švestky 

*** 

Slepicí polévka s nud
lemi, játrovym 

knedlíckem a zeleninou 

*** 

Telecí roláda na smetane, karlovarsky 

knedlík a divoké brusink
y
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ODPOLEDNÍ RAUT, VECERNÍ GRILOVÁNÍ…
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Rautové pohoštění nabízíme v několika cenových hladinách 
 - od základního až po labužnický
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PROBUDTE SE DO KLIDU VENKOVA...
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15 prostorných pokojů a svatebního apartmá k tomu 
- ubytujeme až 50 svatebních hostů včetně dětí a domácích mazlíčků 
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CO STOJÍ SVATBA SNU?
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PRONÁJEM PROSTORU STODOLY 1 den od 7:00 do 24:00, po 24:00 příplatek 2000 Kč za 
každou započatou hodinu a ZAHRADY 1 den do 22:00

35 000 Kč

PROJEKT MANAGEMENT, KOORDINACE osobní schůzky v průběhu roku, základní 
koordinace dne

5 000 Kč

SLAVNOSTNÍ OBĚD cena za osobu dle vybraných pokrmů  od 700  Kč

ODPOLEDNÍ RAUT + GRILL cena za osobu dle vybraných pokrmů od 950 Kč

NÁPOJE účtováno dle reálné konzumace - odhadovaná cena na osobu od 540 Kč

UBYTOVÁNÍ cena za pokoj pro 2 osoby, minimální počet obsazených pokojů 12 od 1 990 Kč

*ceny jsou včetně DPH



DEKUJEME ZA POZORNOST! 

kontakt: 
Ada Hoffmeisterová 

+420 604 142 438  

info@dvur-hoffmeister.cz 

 9

ˇ


