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Náš areál Vám nabízí jedinečné místo pro konání kouzelné svatby s 
nezapomenutelnou atmosférou. K dispozici je velký plně soběstačný sál pro 
120 osob a salónek s terasou a krbem pro 30 osob. Pohoštění zajišťují na 
místě naši zkušení kuchaři. Na výběr máte z široké škály svatebních menu a 

rautů. O Vaše pohodlí se stará profesionální tým číšníků a servírek.

Samotný obřad lze uspořádat v malebném prostředí našeho rybníka. Při 
nepřízni počasí, nebo Vašem zájmu, lze uspořádat obřad ve velkém sále, 
který rozhodně také stojí za úvahu. Pohádkový zážitek podtrhne jízda 
kočárem taženém našimi Lipickými koňmi, k místu obřadu. Oddávat Vás 
bude zkušený zástupce matriky obce Zlonice. Kontakt Vám rádi předáme. 
Rozumíme, že taková svatba má mnoho svatebčanů a ti se potřebují někde 
ubytovat. K dispozici Vám je celkem 35 lůžek. Manželům nabízíme apartmán. 

Veškeré ubytování je s bufetovou snídaní.
Těšíme se na Váš velký den!

 



Menu1.

Menu2.

Menu3.

Menu4.

1 dcl Přípitek - Prosecco / dětský šampus
0,25 l Hovězí vývar s játrovými knedlíčky, nudličkami a zeleninou juliene
Cena za osobu :139 Kč

1 dcl Přípitek – Prosecco / dětský šampus
90 g Drůbeží paštika, brusinková omáčka, domácí houstička /
90 g Pražská šunka, smetanový sýr s křenem, lesní ovoce, domácí houstička
0,25 l Hovězí vývar s játrovými knedlíčky, nudličkami a zeleninou juliene
160 g Svíčková na smetaně, karlovarský knedlík, brusinky
Cena za osobu: 489 Kč
Cena za dítě: 389 Kč

0,25 l Přípitek – Prosecco
90 g Pražská šunka, smetanový sýr s křenem, lesní ovoce, domácí houstička, 
nebo 90 g Drůbeží paštika, brusinková omáčka, domácí houstička
0,25 l Hovězí vývar s játrovými knedlíčky, nudličkami a zeleninou juliene
180 g Líčka na červeném víně, bramborové pyré
Cena za osobu: 499 Kč
Cena za dítě: 399 Kč

0,25 l Přípitek – Prosecco
90 g Uzený losos s hořčicovým dresingem, rukolový salátek s cherry tomaty
0,25 l Zeleninový krém, máslové krutony, pažitka
180 g Vepřová panenka ve slanině, šťouchaný brambor, masová šťáva
Cena za osobu: 559 Kč
Cena za dítě: 459 Kč

VÝBĚR SVATEBNÍHO MENU

Cena a gramáže jídel je uvedena za osobu.



1.
75 g roast beef
75 g sýrová mísa ozdobená ovocem
100 g Salátový bar 
100 g Variace mini řízečků
100 g Guláš s bramboráčky/ kuřecí roláda, mačkaný brambor
Gril:
50 g Kuřecí plátek
50 g Vepřová krkovice
50 g Grilovaná zelenina
+ Pečivo
Cena za osobu: 650 Kč
Cena za dítě: 450 Kč

80 g Sýrová mísa
50 g Salátový bar
50 g Hovězí tataráček
100 g Variace mini řízečků
100 g Svíčková na smetaně s karlovarským knedlíkem
nebo kuřecí roláda se šťouchaným bramborem
50 g Hovězí mini burger
70 g Variace čerstvého ovoce
Gril:
50 g Kuřecí plátky
50 g Panenka ve slanině
1 ks Grilovaný hermelín
50 g Grilovaná zelenina
+ Pečivo
Cena za osobu: 699 Kč
Cena za dítě: 599 Kč

Raut

2.Raut

Cena a gramáže jídel je uvedena za osobu.

VÝBĚR SVATEBNÍHO RAUTU



75 g Roast beef
50 g Sýrová mísa zdobená ovocem
80 g Salátový bar
50 g Hovězí tataráček
50 g Mozzarella s tomaty, bazalkové pesto
100 g Variace mini řízečků
70 g Kuřecí paličky v pikantní marinádě, 
mačkaný brambor
70 g Grilovaný losos, dušená zelenina
30 g Bramborové noky, sušené tomaty, rukola
70 g Variace čerstvého ovoce + čokoládová fontána
Gril:
50 g Krůtí medailonky
50 g Vepřová krkovice
50 g Hovězí biftečky z mletého masa
50 g Grilovaná zelenina
50 g Grilovaný halloumi
+ Pečivo
Cena za osobu: 749 Kč
Cena za dítě: 649 Kč

3.Raut 4.Raut

OBČERSTVENÍ PŘED OBŘADEM:
Voda, džus, kanapky, ovocná mísa
Ceny dle počty osob a výběru kanapek.

VÝBĚR KANAPEK 1ks / 25,- :
Bůčková pomazánka
Paštika s brusinkami
Kozí sýr s ořechy a medem
Lučina s ovocem
Dušená šunka s cherry tomaty
Eidam s hroznovým vínem

Cena a gramáže jídel je uvedena za osobu.

VÝBĚR SVATEBNÍHO RAUTU

50 g Mini hovězí hamburgery
50 g Sýrová mísa zdobená ovocem
50 g Salátový bar
50 g Roastbeef s tatarskou omáčkou
50 g Žlutý meloun s parmskou šunkou
50 g Tataráček z lososa / hovězí
100 g Variace mini řízečků
70 g Vepřová panenka ve slanině, 
zeleninový cous – cous
50 g Hovězí líčka, šťouchaný brambor
30 g Bramborové noky, sušené tomaty, rukola
70 g Variace čerstvého ovoce + čokoládová fontána
Gril:
50 g Grilovaná zelenina + Grilované brambory
100 g Grilovaná sele
+ Pečivo
Cena za osobu: 829 Kč
Cena za dítě: 729 Kč



Cena za osobu pro svatebčany je 800 Kč / noc se snídaní. Cena za osobu v apartmánu je 900 Kč / noc. 
Cena za psa je 200 Kč / noc. 
CHECK – IN: od 14:00 do 21:30 
CHECK – OUT: do 10:00

V našem areálu máme k dispozici 35 lůžek. Přistýlka je rozkládací gauč - dvě lůžka.

Pokoj Typ pokoje Lůžka

č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
č. 7
č. 8
č. 9
č. 10
č. 11
č. 12
č. 13
č. 14
č. 15
AP

dvoulůžkový
dvoulůžkový
dvoulůžkový
třílůžkový
jednolůžkový
jednolůžkový
dvoulůžkový
dvoulůžkový
jednolůžkový
jednolůžkový
třílůžkový
třílůžkový
dvoulůžkový
čtyřlůžkový
apartmán

manželské
manželské
manželské + 2x přistýlka
manželské + jednolůžko
jednolůžko
jednolůžko
manželské
manželské
jednolůžko
jednolůžko
manželské + jednolůžko
manželské + jednolůžko
samostatná lůžka
4x jednolůžko
manželské + 2x přistýlka

ROZPIS POKOJŮ



Zdarma poskytujeme svatební bryndák, svatební lžíci, rozbíjení talíře.
Sál po akci uklidíme v naší režii.

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

Jízda kočárem
1900 Kč

Focení s koňmi
800 Kč 

Vodění na poníku
500 Kč / hodina

Příprava svatebního místa s 
ozvučením a pouštěním hudby
5500 Kč
 
Bílé ubrusy
4000 Kč

Krajkové ubrusy
2500 Kč
         
Ubrusy z pytloviny
2500 Kč

Potahy na židle do sálu
3000 Kč

Změna položek v rautu
1500 Kč

Svatební jmenovky na stoly
1000 Kč

Pronájem sálu v den svatby a organizace svatebního 
obřadu:

Organizace ve svatební den během obřadu (Přesun 
ke svatebnímu místu, usazení hostů u obřadu, 
pouštění hudby, usazení nevěsty do kočáru, organ-
izace gratulací a špalíru, odvedení svatebčanů zpět 
do areálu)
25000 Kč
     
Pronájem sálu den předem na přípravu 
2500 Kč
 
Pronájem salonku s organizací obřadu
6000 Kč
      
Přesčas číšníků od 22:00
2000 Kč / osoba
   
Korkovné víno 0,75 l 
150 Kč

Skákací hrad
2000 Kč
 



1. Je možné mít u Vás svatbu na jednom místě? Ano je to možné. Svatby pořádáme na louce u rybníka, 
který je vzdálen 200 m od areálu. V našem areálu se postaráme o občerstvení a ubytování.

2. Co nabízíte při přípravě svatebního místa? Na svatebnim miste zajišťujeme stoly, 20 židlý, přípitek pro 
novomanžele, matriku a svědky, ozvučení a pouštění hudby dle výběru. 

3. Je na obřadní louce přípojka na elektřinu? Ano, přípojka je k dispozici.

4. Je možné se dostat k obřadnímu místu autem? Ano.

5. Zajišťujete dopravu nevěsty kočárem až na místo obřadu? Ano, zajišťujeme odvoz nevěsty. Cenu 
naleznete v ceníku služeb.

6. Můžeme házet a střílet konfety? Konfety nejsou povoleny z důvodu volně se pohybujících zvířat, které 
mohou mít zdravotní komplikace po jejich pozření. Okvětní lístky a předměty z přírodních materiálů nejsou 
problém.

7. Můžeme se k Vám přijet podívat na Svatební místo a sál? Ano, můžete jen si dopředu zarezervujte 
schůzku.

8. Rozbíjíte talíř a máte vlastní lžíci a bryndák? Ano, všechny tradice dodržujeme a vše potřebné máme k 
dispozici

9. Můžeme mít hostinu ve formě rautu, nebo jen roznášenou polévku a poté raut? Ano není problém. Stačí 
si vybrat variantu rautu.

10. Můžeme si připravit a nazdobit sál den předem? Ano za poplatek je vám sál k dispozici den předem na 
přípravy

11. Můžeme se ubytovat již den předem a připravovat se přímo v pokoji? Ano.

12. Můžeme se v den příjezdu ubytovat už brzy ráno a připravovat se? Ano můžete, budeme Vám účtovat 
předešlou noc, protože Vám musíme pokoj držet a nemůžeme ubytovat jiného hosta.

13. Podáváte snídaně? Ano, můžete si vybrat, jestli chcete ubytování se snídaní nebo bez.

14. Dostaneme slevu za ubytování, pokud u Vás máme Svatbu? Ano, dostanete slevu 100kč na osobu.

15. Můžeme si vybrat, jak budeme chtít postavit svatební stůl? Ano.

16. Jak je to s nočním klidem a do kolika hodin můžeme sál používat? Je potřeba ve 22:00 zavřít okna a 
dveře na sále a ztlumit hudbu. Sál není omezen hodinami.

17. Jak je to s přesčasem číšníků? Od 22:00 hodin účtujeme za každého číšníka 2000 Kč a neřešíme, jak 
s Vámi zůstane dlouho.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY



18. Musíme si uklidit sál druhý den? Ne, vše uklidíme za Vás a vaše věci připravíme na určené místo a Vy si 
je pouze vyzvednete.

19. Bojíme se, že jídla bude málo nebo moc. Bát se nemusíte, máme již zkušenosti s množstvím jídla na 
osobu. Pokud nám dáte přesný počet hostů, nebude problém.

20. Jak si spočítáme celou cenu svatby. Cenu vždy uvádíme za osobu. Stačí, když si cenu vynásobíte 
počtem osob a přičtěte doplňkové služby, které bude chtít.

21. Máte k dispozici plátno na promítání? Ano máme.

22. Může na pokoj pes? Ano za 200kč/noc.

23. Jaké prostory na svatbu máte k dispozici? Máme velký sál, kam se vejde až 120 hostů a malý salónek 
pro 30 hostů.

24. Můžeme si přinést vlastní jídlo? Můžete si přinést vlastní dort a zákusky. Jiné věci nepovolujeme z 
hygienických důvodů. Pokuty za jídlo bez dokladů jsou opravdu velké.

25. Můžeme si přinést vlastní alkohol? Dovolujeme pouze víno.  Víno musí mít etiketu a musíte mít doklad 
o koupi. Účtujeme si 150 Kč/0,75 l jako korkovné. Korkovné je za práci číšníků, za chlazení lahví, za 
zapůjčení sklenic a umytí.

26. Jak a kdy se platí za svatbu? V nejbližší pracovní den vše sečteme a dohodneme se na schůzce, kde 
vše projdeme. Můžete platit hotově, převodem nebo kartou.

27. Můžeme si upravit rauty dle svých požadavků? Ano. Účtujeme poplatek 1500 Kč za úpravu a 
přepočítání.

28. Můžeme mít na svatbě živou hudbu? Ano, ale pouze klávesy a zpěváka/zpěvačku. Bohužel po našich 
zkušenostech jsme zjistily, že velká kapela není vhodná do našeho sálu.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY



DŮLEŽITÉ KONTAKTY OHLEDNĚ SVATBY

KONTAKTY NA NAŠE PARTNERY

Vizážistka
Kapela No Headache
DJ Jan Witek
Video Husník
Svatební DJ severní čechy
Grafika

www.bellasima.cz
www.noheadache.cz
www.janwitek.com
602 324 185
728 115 636
dedkovadasa@gmail.com

Ubytování Královický dvůr
Dotazy ohledně svatby
Restaurace Královický dvůr
Matrika Zlonice

ubytovani@kralovickydvur.cz
svatba@kralovickydvur.cz
606 716 020
312 591 101






