
 

 

 

 

 

SVADOBNÁ PONUKA 2022 

PENZIÓNU SESSLER*** 



Ubytovanie 

A) Hlavná budova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B) Pivné kúpele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zľava 10% z ceny ubytovania pre svadobných hostí pri počte ubytovaných nad 20 osôb. 

 Typ Izby Počet nocí 
Suma za izbu 

1 noc/€/s DPH 

1. Dvojlôžková izba 1 47,00 € 

2. Trojlôžková izba 1 67,00 € 

3. Apartmán 1 80,00 € 

4. Mestský poplatok  1 2,00 € 

 Typ Izby Počet nocí 
Suma za izbu 

1 noc/€/s DPH 

1. Dvojlôžková izba 1 55,00 € 

2. Apartmán 1 85,00 € 

3. Mestský poplatok  1 2,00 € 



                                               Svadobné priestory 

                                                           Penziónu Sessler*** 

Priestor                                 cena s DPH 

Hlavná kongresová sála                  250€ 

Salónik                                               80€ 

Reštauračná sála                             180€ 

Altánok                                            250€ 

   

 Priestory sa prenajímajú v čase od 10:00 hod. do 04:00 hod. 



Svadobné menu 

Aperitív 

0,1l Vermouth / Cinzano s citrónom 

0,1l Sekt s jahodou 

 

Predjedlo 

Mozzarella s marinovanou zeleninou, bazalkovým 

pestom, špenátom a chrumkavou bagetkou 

Prosciutto na rukole so sušenými paradajkami s olivovým olejom a balsamicom 

Tartar z lososa, pomaranča a avokáda doplnený citrónovou espumou 

 

Polievky 

Silný domáci slepačí vývar s mäsom, zeleninou a domácimi rezancami 

Batátový krém s tyčinkou z lístkového cesta 

Pravá talianska pomodoro polievka

 

Hlavné jedlo 

Kurací steak na grile s maslovou zeleninou, demi glace omáčka, petržlenové zemiaky 

Špenátové rizoto s grilovanými cherry paradajkami a parmezánom 

Kačacie stehno na víne s červenou kapustou a lokšami 

Hovädzie líčka so zeleninou a čiernym pivom, štuchané zemiaky 



Bufetové stoly 

 

50g Miešaný syrový nárez                                1,25€ 

50g Miešaný mäsový nárez                               1,35€  

50g Oškvarková pomazánka                             1,00€  

50g Grécky šalát                                            1,10€  

50g Sezónny zeleninový šalát                           0,35€  

75g Syrová roláda                                          1,00€  

50g Morčacia roládka                                       1,30€  

Banketové pečivo, chlieb                                  0,50€  

50g Cestovinový šalát                                      1,20€  

80g Zemiakový majonézový šalát                      0,60€ 

75g Grilovaná zelenina                                    1,00€  

50g Kuracie mini steaky                                   1,80€  

50g Kurací vyprážaný rezeň                              1,50€  

50g Bravčový vyprážaný rezeň                          1,50€  

 

 

 

 

100g Bravčové pečené rebrá                                 2,10€  

100g Bavorské koleno                                     2,10€  

250g Kačacie stehná pečené s pivnou sladinou,  

        dusená červená kapusta                           5,00€  

50g Sviečková na smotane                               3,00€  

50g Steak z lososa na holandskej omáčke           2,60€  

 

Prílohy 
 

100g Opekané/Varené zemiaky                         0,80€  

100g Dusená ryža                                          0,80€  

2 ks  Domáce lokše                                         2,00€  

2 ks  Domáci pivný chlieb                                 0,50€  

100g Karlovarská knedľa                                  1,00€ 

Nápoje 
0,33l Minerálna voda Rajec    1,80€ 

0,25l  Chito, Royal Crow cola, Vinea  1,90€ 

8g Káva      1,90€ 

1l  Džbán s vodou a citrónom   1,50€ 

 



 

Svadobná výzdoba 

 
Základná výzdoba, stoly klasické alebo okrúhle, 

Obrusy, servítky, svietniky, sviečky 5,5€ / osoba  

Návleky na stoličky 2,5 €/ osoba 

Stand by stôl + návlek 10,00 € / osoba 

 

 

 

Korkovný poplatok 
 

Možnosť priniesť si vlastné torty, zákusky, syry, korbáčiky, ovocie 

Možnosť priniesť si vlastné alkoholické nápoje 5 € / fľaša 

(okrem povinného odber) 

 

 

 



Podmienky 
Príprava priestorov a personál  

Priestory a personál sú Vám k dispozícii od 10:00 hod. do 04:00 hod. Penzión si určuje personálne náklady od 22:00 hod. do 04:00 hod. 

  

  

Svadobné menu, alkoholické a nealkoholické nápoje  

Svadobné menu je možné zostaviť po konzultácii s manažérom penziónu alebo s prevádzkovým riaditeľom. Minimálne 1 mesiac pred termínom 

svadby je potrebné upresniť menu a najneskôr 10 dní pred svadbou upresniť počet svadobných hostí. Zákazník má možnosť priniesť si vlastné 

zákusky i slané pečivo, tak isto aj vlastné fľaše s alkoholom alebo nealkoholickými nápojmi. V tom prípade si reštaurácia vyhradzuje právo na 

minimálny odber z reštaurácie.   

  

  

Rozpočet svadby a celková kalkulácia  

Po upresnení požiadaviek zákazníka na cateringové a iné služby, penzión vypracuje predbežnú kalkuláciu svadobnej hostiny s tým, že rozsah 

a cena nemusia byť konečné. Po ukončení svadobnej hostiny Vám penzión predloží sumarizáciu s končenou sumou podľa reálnej spotreby 

nápojov a služieb a po jej odsúhlasení sa vystaví konečná faktúra.  

  

Tovar hostí  

Penzión bezplatne umožňuje užívať priestory a chladiace zariadenia na donesený tovar – torty, zákusky a iné pochutiny, vlastné alkoholické 

i nealkoholické nápoje a víno. Tovar si hosť môže priniesť deň vopred v dohodnutom čase s prevádzkarom penziónu.  

  

 

Platobné a storno podmienky  

Rezervácia sa stáva záväznou po zložení zálohy podľa pokynov manažéra penziónu a odsúhlasením podmienok svadby. V prípade zrušenia 

záväznej rezervácie 1 mesiac pre termínom si penzión uplatňuje nárok na 100% s dohodnutej sumy zálohy. Svadobnú hostinu je nutné vyplatiť 

do 3 dní po jej skončení. Prípadné reklamácie akceptujeme len počas trvania akcie.  

 

 

Penzión Sessler***     Pri Kalvárii 17, 917 01 Trnava     nemcova@sessler.sk  0903 994 850  www.sessler.sk  
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