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Ceník svateb a soukromých akcí na rok 2019
Základní ceny
Název
Standard 12:00 - 1:00 Tříchodový oběd + Odpolední raut + Pozdní večeře + All Inclusive
Dospělý
Dítě 4-12 let
Dítě 0-3 roky bez nároku na jídlo

Cena

2000,-Kč/os
1200,-Kč/os
zdarma

Standard odpolední 16:00 - 1:00 Odpolední raut + Pozdní večeře + All Inclusive
Dospělý
Dítě 4-12 let
Dítě 0-3 roky
Minimální útrata při všech sobotních akcí; a u pátečních akcích od června do září. Počítá se cena
bez započtení ubytování

1700,-Kč/os
1000,-Kč/os
zdarma

80000,-Kč

Příplatky
Svatební obřad na ekofarmě pod obřadní pergolou, včetně ozvučení, přípravy židlí základní
výzdoby. Poplatky Městskému úřadu se hradí zvlášť

3000,-Kč

Svatební obřad na ekofarmě mimo obřadní pergolu, včetně ozvučení, přípravy židlí základní
výzdoby. Poplatky Městskému úřadu se hradí zvlášť

4000,-Kč

Smluvní pokuta za úklid konfet nebo plastových okvětních lístků použitých u svatebního obřadu
nebo v průběhu svatebního dne
Prodloužení akce po 1:00 po půlnoci o 1 hodinu
(prodloužení možno pouze na základě oboustranné dohody), maximálně však do 3:00
Plastové boxy pro uložení rautu
Půjčení pramice pro projížďky po rybníku
Sportovní nářadí, ping-pong, stolní fotbal, branky apod.
Novomanželský pokoj u svateb nad 20 osob
Novomanželský pokoj + 1 pokoj navíc u svateb nad 40 osob
Potahy na židle
Mašle na židle, včetně navázání

5000,-Kč
+ 250,-Kč/hod
úklidu
150,-Kč/os
min. 3000,-Kč
10,-Kč/ks
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
80,-Kč/ks
30,-Kč/ks
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Práce na přípravě areálu nad rámec základní ceny
Stavba a zapůjčení party-stanu
Ultra All Inclusive
- rozšíření nabídky nápojů o premiové značky.
Premiové značky piva (Lobkowitz 12°, Plzeň 12°, Jarošov 12° apod.)
Lahvová přívlastková vína (více druhů), Bohemia sekt demi sec, Bohemia sekt brut,
Cinzano bianco, Cinzano extra dry, Beefeater GIN, Havana bílý rum, Havana tmavý rum,
Jameson whisky, Vodka Finlandia, Jagermeister, Metaxa, Siera Tequila Silver
Rumový koutek (min. 8 druhů prémiových rumů)
Rumový koutek s řízenou degustací (min. 8 druhů prémiových rumů)
Řízená degustace vína (cca 8 vzorků)
Zajištění večerní diskotéky, včetně ozvučení a DJe
Karaoke show
Diskotéka + karaoke

350,-Kč/hod
6000,-Kč

250,Kč/dospělého

7.000,-Kč
9.000,-Kč
6.000,-Kč
6.000,-Kč
3.000,-Kč
8.000,-Kč

Program All-Inclusive varianta oběd-raut-pozdní večeře
Celodenní oslava se začátkem ve 12 hodin (příchod hostů není možný dříve) a ukončením v 1 hodinu po půlnoci (odchod
hostů není možný později). Po 1.00 je možné akci prodloužit, podmínky viz. Prodloužení akce.
Program all-inclusive zahrnuje přípitek, tříchodový oběd, vybranou varianta rautu, pozdní večeři a neomezenou
konzumaci nealkoholických a alkoholických nápojů dle naší nabídky od 12.00 do 1.00, uvedená výzdoba, vybrané aktivity.
Za tento program účtujeme cenu dle ceníku. Na sobotní akce a na páteční akce od června do září se vztahuje minimální
konzumace. Jestliže se uvedené útraty nedosáhne, je nutné do této částky nutné doplatit pronájem.
Děti ve věku do 3 let neúčtujeme.
Děti od 4 do 12 let hradí sníženou cenu.

Program All-Inclusive varianta raut-pozdní večeře
Odpolední varianta oslavy se začátkem nejdříve v 16 hodin (příchod hostů není možný dříve) a ukončením v 1 hodinu
po půlnoci (odchod hostů není možný později). Možnost prodloužení viz. Prodloužení akce.
Program all-inclusive zahrnuje přípitek, vybranou variantu rautu, pozdní večeři a neomezenou konzumaci
nealkoholických a alkoholických nápojů dle naší nabídky od 16.00 do 1.00, uvedená výzdoba, vybrané aktivity.
Za tento program účtujeme cenu dle ceníku. Na sobotní akce a na páteční akce od června do září se vztahuje minimální
konzumace. Jestliže se uvedené útraty nedosáhne, je nutné do této částky nutné doplatit pronájem.
Děti ve věku do 3 let neúčtujeme.
Děti od 4 do 12 let hradí sníženou cenu.

Příprava tabule a areálu
Pro svatby a soukromé společenské akce je vyhrazena část areálu u Agropenzionu Sádky a přízemní prostory Agropenzionu Sádky
s Hlavní restaurací, salonkem, boční zastřešenou pergolou, obřadní pergolou a přední zastřešenou pergolou.

Příprava tabule
Základní příprava tabule spočívající v uspořádání stolů dle požadavků organizátora.
zapůjčení a instalace ubrusů - bílé nebo krémové
organza uprostřed stolu - nabídka různých barev
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-

ubrousky různé barvy
vázy k zapůjčení
skleničky, příbory, talíře
malé ubrusy na stoly mimo tabuli

V základní ceně

Rozšířená výzdoba
Rozšířená výzdoba není zahrnuta v základní ceně
zapůjčení a navázání mašle na židle
zapůjčení potahů na židle
zdobení navíc mimo mašle a potahy
květiny
rozvěšení balónků, lampionů, popř. jiných dekorací
vlastní výzdoba tabule a areálu, v termínu dle dohody s Farmou Sádky

30,-Kč/kus
80,-Kč/kus
350,-Kč/hodina
Cena dle dohody
Cena dle dohody
Zdarma

Svatební obřad
Občerstvení před svatebním obřadem
Občerstvení před svatebním obřadem není zahrnuto v základní ceně. Je složeno z:
Welcome drink pro příchozí hosty (dle výběru)
Kanapka s pomazánkou a domácí klobásou
1ks/os
Kanapka s česnekovo sýrovým krémem a hroznem
1ks/os
Mini chlebíček paštikový
1ks/os
Mini chlebíček s tvarohovou pomazánkou
1ks/os
Mini špízy s cherry rajčátky a mozzarelovými třešinkami
1ks/os

120,-Kč/os

Svatební obřad pod obřadní pergolou
Svatební obřad pod obřadní pergolou chráněný před deštěm, sluncem i větrem, přesto však v přírodě, mezi stromy. V ceně za
obřad není zahrnut poplatek oddávajícímu (MěÚ Kunovice).V ceně za obřad jsou zahrnuty následující služby:
instalace 24 židlí s poduškami na místo obřadu,
instalace baldachýnu nad svatebním párem a stolu pro oddávajícího, popř. jiné dekorace dle dohody,
organzovou dekoraci na oblouku v barvě svatby,
bílý nebo krémový ubrus na obřadní stůl,
ozvučení obřadu, včetně mikroportů pro oddávajícího, matrikářku a recitátorku, v případě církevního obřadu dle
požadavku organizátora
v případě hudební produkce při obřadu ozvučení této produkce do maximálního počtu 4ks mikrofonů
přípitek pro Ž+N po svatebním obřadu
organizace svatebních tradic po obřadu

Cena: 3000,-Kč

Svatební obřad mimo obřadní pergolu
Svatební obřad se může konat na mole (max do 30 hostů), na paloučku nebo pod meruňkami. V ceně za obřad není zahrnut
poplatek oddávajícímu (MěÚ Kunovice).V ceně za obřad jsou zahrnuty následující služby:
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-

instalace 24 židlí s poduškami na místo obřadu,
instalaci stolu pro oddávajícího,
bílý nebo krémový ubrus na obřadní stůl,
ozvučení obřadu, včetně mikroportů pro oddávajícího, matrikářku a recitátorku, v případě církevního obřadu dle
požadavku organizátora (v případě hrozícího deště bude aparatura opatřena nepromokavou folií)
v případě hudební produkce při obřadu ozvučení této produkce do maximálního počtu 4ks mikrofonů
přípitek pro Ž+N po svatebním obřadu
organizace svatebních tradic po obřadu

Cena: 4000,-Kč

Příplatky týkající se svatebního obřadu
-

zapůjčení potahů na židle
zapůjčení a navázání mašle na židle
zdobení navíc mimo mašle a potahy
úklid konfet a plastových okvětních lístků rozházených při obřadu
(netýká se živých květin, rýže, živých okvětních lístků)

80,-Kč/kus
30,-Kč/kus
350,-Kč/hodina
250,-Kč/hodina
min. 500,-Kč +5000,Kč sml. pokuta

Civilní obřad je potřeba samostatně domluvit na MěÚ v Kunovicích

Svatební oběd
Oběd zahrnuje přípitek a tři chody. Je možné jej zvolit z následujících možností. Vždy je možné vybrat pouze jednu možnost. Pro
hosty s dietou rádi připravíme vhodné jídlo dle dohody.

Přípitek
Následující přípitky jsou zahrnuty v základní ceně:
CInzano (bianco/rosso) servírováno s citronem nebo olivou
Martini (dry/bianco/rosso) servírováno s citronem, okurkou nebo olivou
Metropol (bianco/rosso) servírováno s citronem
Bohemia Sekt brut/demi sec servírován s jahodou nebo koktejlovou třešní
Portské Royal oporto tawny
Šampaňské (Champagne nebo Moet Chandon – Brut/Demi Sec)
Šampaňské Dom Perignon

150,-Kč/os
500,-Kč/os

Předkrm
-

Mozarella s cherry rajčátky, bazalkou, olivovým olejem a bagetkou
Pršutová rolka se sýrem a rukolou podávaná s bagetkou
Cézar salát s krutony
Husí paštika s brusinkovým přelivem a malým salátkem podávaná s bagetkou
Šunková rolka plněná křenovým krémem podávaná s bagetkou

Polévka
-

Vývar s játrovými knedlíčky a domácími nudlemi
Brokolicová krémová polévka
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-

Zeleninová polévka
Polévka z červené čočky

Hlavní jídlo
-

Kuřecí závitek se slaninou a sýrem obalený v hrubozrnné hořčici, šťouchaný brambor
Hovězí svíčková na smetaně, brusinkový terčík, knedlík
Maso dvou barev s opékaným bramborem a lehkým salátkem
Cordon bleu se šťouchaným bramborem a lehkým salátkem
Špenátovo-smetanové lasagne (vegetariánské menu)
Sýrová jehla s bamborem a zeleninou (vegetariánské menu)
Vepřová panenka ve slaninovém kabátku, silná omáčka z výpeku, šťouchaný brambor 50,-Kč/os
Vepřová panenka plněná švestkou, silná omáčka z masového výpeku, šťouchaný brambor

-

Pečené kachní/husí stehno servírováno se zelím dvou barev a variací bramborových a houskových knedlíků

50,-Kč/os
50,-Kč/os

Odpolední raut
Odpolední raut se nejčastěji podává cca 3-4hodiny po obědě. Skládá se ze základní varianty zahrnuté v základní ceně a
rozšiřujících variant

Základní varianta rautu
Řízečky (kuřecí + vepřové)
Kuřecí roládky
Kolečka domácí sekané
Pečené kuřecí kousky (křidýlka + stehýnka)
Sýrové variace
Kanapky + minichlebíčky (paštikové s brusinkou, sýrové s hroznem, klobásové, tvarohové s jarní cibulkou)
Chuťovky (mozzarelové špízy, pršutové rolky, pečená rajčata, focaccia)
Variace salátů (bramborový, šopský, řecký, těstovinový)
Ovoce (ovocné mísy)
Pečivo
Celková hmotnost 300g/os

V základní ceně
V případě sezónní nedostupnosti některých surovin je možná náhrada vybraných položek za jiné ve stejném hmotnostním
poměru.

Rozšiřující varianty
Grilované speciality
Grilované speciality připravené v kuchyni na grilu. Jídlo bude na rautu umístěno v samostatné sekci – Grilované speciality.
Kuřecí steaky v domácí marinádě
Vepřové steaky v domácí marinádě
Sish-köfte (špízy z mletého masa)

25g/os
25g/os
25g/os
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Sish-kebab (kuřecí špízy)
Grilovaná zelenina
Omáčky dressingy
Pečivo

25g/os
50g/os

Příplatek: 170Kč/os

Speciality z venkovní udírny a grilu
Příprava probíhá ve venkovním grilovacím koutku. Nejprve probíhá uzení masa tak, aby v čas, kdy se mají speciality servírovat,
byla uzená jídla hotová. Následně dojde k překonfigurování udírny na gril a následně jsou grilovány speciality na grilu. Jídla jsou
servírována přímo z udírny nebo grilu. Po ukončení přípravy jsou umístěna do chafingu pro možnost pozdější konzumace.
Uzené domácí klobásy
Uzené maso a slanina
Sish-köfte (špízy z mletého masa)
Sish-kebab (kuřecí špízy)
Grilovaná zelenina
Omáčky dressingy
Pečivo
Nutno objednat min. 40 porcí

50g/os
25g/os
25g/os
25g/os
25g/os

Příplatek: 200Kč/os

Zabijačkové hody

Variace zabijačkových specialit
(ovar, škvarky, jelítka, jitrničky a tlačenka s cibulí)

100g/osoba

Příplatek: 170Kč/os

Ryby
-

Variace rybích specialit (Filet grilovaného lososa/kapra, Rybí chuťovky, sushi)
50g/os

Příplatek: 200Kč/os

Guláš
Guláš z biohovězího masa servírovaný v nahřívacím kotlíku
Maso
Pečivo
Cibule

150g/osoba

Příplatek: 170Kč/os
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Uzená vepřová kýta
Uzená vepřová kýta podávaná s křenem, hořčicí. Servírovaná po studenu nebo na teplý způsob.
Kýta
cca 7 kg

Příplatek: 2500Kč

Čokoládová fontána s ovocným fondue
Ideální pro milovníky sladkého, je to také velká atrakce pro děti. Používáme šupinky té nejkvalitnější čokolády.
Dvoubarevná čokoládová fontána (bílá a tmavá)
několik druhů sezonního ovoce, celkem 2 kg

Příplatek: 1500Kč

Rumový koutek
Rumový koutek sestávající se z 8-10-ti druhů prémiových karibských rumů, včetně dekorací, kartiček popisujících jednotlivé
značky rumů.

Příplatek: 7.000,-Kč/akci
Příplatek včetně řízené degustace: 9.000, -Kč/akci

Řízená degustace vína
Řízená degustace cca 8-mi vzorků vína, včetně výkladu, aktivního nabízení. Someliér má mikroport, aby byl dobře slyšet.

Příplatek: 6.000,-Kč/akci

Zajištění večerní diskotéky
Zajištění diskotéky, včetně zajištění ozvučení, osvětlení, DJe. Při koordinační schůzce bude konzultován požadovaný repertoár
tak, aby vyhovoval požadavkům svatebního páru, včetně zajištění svatebního tance, sóla apod. DJ je zaměstnancem EkoFarmy,
nebude tudíž připočítán k celkovému počtu hostů.

Příplatek: 6.000,-Kč/akci

Karaoke show
Dvouhodinová karaoke show, které se účastní jednotliví hosté. Mohou si vybrat ze seznamu dostupných skladeb. Následně se
mohou účastnit programu. V případě zajištění večerní diskotéky je na karaoke show poskytována 30%-tní sleva.

Příplatek: 3.000,-Kč/akci

Pozdní večeře
Pozdní večeře je podávána jako rozšíření odpoledního rautu cca 3 hodiny po odpoledním rautu. Možnost zvolit z následujících
možností (vždy jen jednu):
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Topinky s pikantní masovou směsí
-

Pikantní kuřecí směs
Topinky

50g/osoba

Tatarský biftek
-

Tatarský biftek
Topinky

50g/osoba

Škvarková pomazánka s chlebem
-

Škvarková pomazánka
Chléb

50g/osoba

Chléb ze sádlem a cibulí
-

Sádlo a cibule
Chléb

50g/osoba

Nápoje All Inclusive
Po celou dobu trvání akce můžete čerpat z následující nabídky alkoholických a nealkoholických nápojů. (Standardně od 12.001.00).

Nealkoholické nápoje
-

Káva presso
Káva turecká
Caffe Latte
Cappuccino
Čaj
Voda perlivá x neperlivá servírovaná ve džbánech s citronem a mátou
Kofola (točená)
Nápojový bar s nabídkou: Cola, orange, lemon, tonic, malina
Juice (dle nabídky několik druhů)
Pivo nealkoholické – lahvové, pokud nebude požadavek na točené

Alkoholické nápoje
Víno sudové (2 druhy bílého a 2 druhy červeného) červené možno zaměnit za červené + růžové.
Pivo točené – u akcí do 40 hostů jeden druh, u svateb nad 40 hostů se instaluje i venkovní nápojový bar, k dispozici jsou
tudíž 3 druhy piva. Vybírat je možno z těchto druhů: Uherský Brod – Patriot 11°, Uherský Brod – Kounic polotmavý vídeňský ležák
11°, Černá Hora – Refresh Limetka (ovocné pivo), Perun – světlá výčepní 10°, Lobkowicz nealko.
Tuzemák
Borovička
Vodka
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Fernet Stock
Fernet Stock citrus
Becherovka
Gin
Bílý rum
Tmavý rum
Whisky
Jelzin s příchutí
Tvrdý alkohol je vyrobený v ČR.
Míchané nápoje dle aktuální nabídky např.:
Pinacolada
Cuba libre
Mojito
Beton
Bavorák
Ostatní alkoholické nápoje a láhvové přívlastkové víno jsou účtovány podle aktuálního nápojového lístku. V případě objednávky
nápoje, který není zahrnut v All Inclusive obsluha vždy hosta upozorní, že nápoj je nutno hradit zvlášť.

Nápoje ULTRA All Inclusive
Zahrnuje nápoje stejné, jako All Inclusive, navíc ještě:

Nealkoholické nápoje
-

100% juice
BIO jablečný mošt

Alkoholické nápoje
-

-

Pivo točené – u akcí do 40 hostů jeden druh, u svateb nad 40 hostů se instaluje i venkovní nápojový bar, k dispozici jsou
tudíž 3 druhy piva. Vybírat je možno z těchto druhů: Uherský Brod – Patriot 11°, Uherský Brod – Kounic polotmavý
vídeňský ležák 11°, Černá Hora – Refresh Limetka (ovocné pivo), Perun – světlá výčepní 10°, Lobkowicz nealko Lobkowicz
světlý prémiový ležák 12°, Pilsner Urquell 12°, Pivovar Hrádek 12°, Pivovar Jarošov 12°.
Víno lahvové – přívlastkové z vinařství Vaďura Polešovice – více druhů.
Bohemia sekt demi sec
Bohemia sekt brut
Cinzano bianco
Cinzano Extra dry

Beefeater GIN
Havana bílý rum
Havana tmavý rum
Jameson whisky
Vodka Finlandia
Jagermeister
Metaxa
Siera Tequila Silver
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Míchané nápoje dle aktuální nabídky

Příplatek: 250Kč/dosp.os
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