
To pravé místo pro 
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 
- k dispozici máme jak slavobránu bílou, tak hnědou a k tomu odpovídající 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 
 - náš venkovní gril OFYR vykouzlí nejednu pochoutku

ˇ



SWEET BAR & SVATEBNÍ DORT…
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Pokud vaše rodina plánuje hromadné pečení, nebo se naopak těšíte na kouzelné 
dezerty od vašeho vybraného cukráře, nebojte, u nás se dortovné a koláčkovné 
neúčtuje!



PROSTOR NA ODPOCINEK I ZÁBAVU…
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Náš zahrada je vhodná nejen na obřad, ale i na pohodlné posezení v trávě  
- vždy najdeme zajímavý prostor pro váš fotokoutek i whiskey bar 
- v naší “tančírně” párty v 22:00 teprve začíná 
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PROBUDTE SE DO KLIDU VENKOVA...
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15 prostorných pokojů a svatebního apartmá k tomu 
- ubytujeme až 54 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 8:00 do 24:00, po 24:00 příplatek 3500 Kč za 
každou započatou hodinu a ZAHRADY 1 den do 22:00, PROJEKT MANAGEMENT osobní 
schůzky v průběhu roku, ODDÁVAJÍCÍ a DJ na celý den

100 000 Kč

NEBO
EXKLUZIVNÍ PRONÁJEM “NA VÍKEND” - od páteční večera do nedělního dopoledne - cena 
zahrnuje využití prostor terasy a restaurace na páteční večeři do 24:00, PRONÁJEM PROSTORU 
STODOLY 1 den od 8:00 do 24:00 včetně možnosti příprav v pátek odpoledne, po 24:00 příplatek 3500 
Kč za každou započatou hodinu a ZAHRADY 1 den do 22:00, PROJEKT MANAGEMENT 
osobní schůzky v průběhu roku, základní koordinace dne, ODDÁVAJÍCÍ a DJ na celý svatební den

350 000 Kč

SLEVA NA PRONÁJEM PRO MENŠÍ SVATBY - vztahuje se na svatby o méně než 50-ti 
hostech se svatebním termínem po - čt

- 20 000 Kč

KOORDINACE ALL INCLUSIVE - osobní koordinátor na kompletní svatební přípravy včetně 
koordinace dne (v den svatby do 22:00)

20 000 Kč

ZAJIŠTĚNÍ DEKORACÍ A KVĚTIN NA KLÍČ - pro Vaši svatbu jsme schopni zajistit dekorace 
stolů, květinovou výzdobu, venkovní dekorace a stylové doplňky - cena dle vybraného konceptu

od 65 000 Kč

SLAVNOSTNÍ OBĚD cena za osobu dle vybraných pokrmů - 3 chody  od 950  Kč
VEČERNÍ RAUT + GRILL cena za osobu dle vybraných pokrmů 
ODPOLEDNÍ RAUT / VEČERNÍ GRIL - cena za celodenní raut

od 1 250 
od 1 990

Kč 
Kč

NÁPOJE účtováno dle reálné konzumace - minimální odhadovaná cena na osobu od 990 Kč
UBYTOVÁNÍ cena za pokoj pro max 2 osoby včetně snídaně, minimální požadovaný počet obsazených 
pokojů 14 (11 pro menší svatby), maximální 16

od 2 590 Kč

PŘISTÝLKA cena za další osobu na pokoji včetně snídaně - celkem ubytujeme až 54 osob 1 000 Kč
*ceny jsou včetně DPH



DEKUJEME ZA POZORNOST! 

kontakt: 
Pavel Jandovsky 

+420 606 333 906 
pavel@dvur-hoffmeister.cz 

Ada Hoffmeisterová 
+420 606 245 756 

ada@dvur-hoffmeister.cz 
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Děkujeme autorům a novomanželům za poskytnuté fotografie a svolení s  jejich užitím!
Aranž, koncept & dekorace: M a Y u L u • s v a t b y & e v e n t y  
Photo by 📷 : @Martin Řezáč 
Květiny 🌸 : @Studio Floren
Šaty: @Veršatyl (najdete jako @veršatylcz)
Make-up: @Jitka Boušková
Vlasy: @Marcela Horejsková
Dort: @Dorty z Malé pekárny
Sladké: @Marcela Horejsková & @Anna Kropáčková
Slané: @Dominika Hejduková
Teepee: @Vigvam design
Grafika: @SPK Máca Grafika
Macramé šperky: @Ann Šperky & Design
Místo: @Dvůr Hoffmeister


