C H A T E A U

H OSTA ČO V

S VAT E B N Í N A B Í D K A

Milí snoubenci, připravili jsme pro vás přehled těch
nejdůležitějších informací, které oceníte při plánování vašeho
svatebního dne na zámku Chateau Hostačov.

Jana Kunášková
Svatební specialistka Chateau Hostačov

NEJSTE NA
TO SAMI

q

Nemusíte mít obavy, spolu to snadno zvládneme.
Postaráme se o hladký průběh svatebního dne, přání
vašich hostů a o všechny přípravy kolem. Svůj vysněný
den si tak budete moci užít bez stresu a shonu.

OÁZA KLIDU

q

Hostačovský zámek je okouzlující lesní útočiště. Jste na
venkově, daleko od hluku města a všude kolem vás
vládne příroda. Nikdo vás nemůže vyrušit. Jste tu jen
vy, vaše rodina a váš vysněný den!

VŠE POD JEDNOU
STŘECHOU

q

Svatební den od ranních příprav až po večerní party strávíte
na zámku, který vám je plně k dispozici. Postaráme se o váš
svatební obřad, hostinu i večerní zábavu a nakonec bude vaše
hosty čekat ubytování v luxusních zámeckých pokojích.

Praktické informace

S L AV N O S T N Í
OBŘAD
Park a zahrada
Úžasně symbolický obřad u nás můžete prožít na ostrůvku v parku, na ostrůvek se totiž
přechází po lávce, která vašemu příchodu dodá skutečné kouzlo. Neméně nádherné jsou
obřady v zámecké zahradě, odkud máte přímý výhled na Železné Hory.
Hodovní sál
Pokud dáváte přednost svatebnímu obřadu uvnitř, rádi jej pro vás nachystáme v našem
Hodovním sále, historické místnosti s malovaným stropem z 16. století.
Hudební doprovod
Všechny obřady na Chateau Hostačov jsou doprovázeny živou hudbou. Nejraději máme
harfu, je to neotřelý nástroj, který podtrhne výjimečnost vašeho „Ano“.

Praktické informace

S VAT E B N Í
RITUÁLY
Vytvořili jsme svatební rituály, s kterými prožijete dávno zapomenuté kouzlo sňatku,
prohloubí váš vztah a zanechá vzpomínku, ze které můžete živit svou lásku po celý život.
Zasaďte svůj rodinný strom
Stromy, které u nás zasadí novomanželé, jsou nádherným symbolem života
i partnerského vztahu. Přečkají nepřízeň počasí, učí nás trpělivosti a připomínají, že po
chmurných zimních časech opět přĳde jaro. Vysazení vašeho rodinného stromu je
okamžik, na který nikdy nezapomenete. Vytvoříte tím pro svou rodinu magické místo,
odkud můžete čerpat sílu překonat ty nejtěžší životní překážky.
Rituál zahřívání prstenů
Je těžké se ubránit slzám, když sledujete své nejmilovanější, s jakou láskou vkládají svá
nejhlubší požehnání do vašeho svatebního prstenu. Dvě rodiny se tu spojují v jednu
a propůjčují svou energii k založení nové. Energii, která bude už navždy při vás, aby
chránila vaši lásku po celý život.

Praktické informace

S VAT E B N Í
HOSTINA
Zámecký sál a restaurace
Vaše slavnostní hostina může probíhat v krásném historickém Hodovním sále v prvním
patře anebo v přízemní restauraci s přímým vstupem na nádvoří.
Venkovní hostina
Pokud vás láká spíše hostina pod širým nebem, je vám k dispozici nádvoří či zámecká
zahrada s výhledem na Železné hory.
Gastronomie
Naše zámecká restaurace se postará o vaše slavnostní menu i večerní raut, který může
být také doplněn grilováním. Náš bar je zásoben širokou nabídkou vín a likérů
z celého světa.

Praktické informace

VEČERNÍ
Z Á B AVA
Nádvoří zámku
Pro vaši večerní party je skvělým místem zámecké nádvoří spojené s restaurací. Nabízí
tak snadný přístup k plně vybavenému baru a občerstvení. I u večerní party platí, že je
možné ji prožít pod naprosto otevřeným nebem naší zahrady, kde je k dispozici také
zahradní altán s barem.
Party stan
Při nepříznivém počasí je možné všechna nezastřešená místa zakrýt party stanem
s úžasnými baldachýny.
Večerní party
Pokud si zvolíte balíček Exkluzivní zámecká svatba, je vám celý zámek zcela k dispozici
až do rána, bez omezení nočním klidem po 22. hodině. Zároveň je možné mít živou
hudbu po celou noc.

Praktické informace

U B Y T O VÁ N Í
Osobitý charakter pokojů
Díky jedinečnému starožitnému nábytku má každý pokoj svůj zcela nezaměnitelný
styl a atmosféru. Vy i vaši hosté tak snadno propadnete kouzlu luxusních
zámeckých komnat.
Kapacita pokojů
Maximální ubytovací kapacita Chateau Hostačov je pro 64 hostů v 17 pokojích. Některé
pokoje jsou totiž natolik prostorné, že v nich lze ubytovat až šest osob.
Partnerské hotely
Pokud byste měli hostů více nebo byste jim zkrátka chtěli jen dopřát luxus
dvoulůžkového pokoje, rádi pro další hosty zajistíme ubytování v nedalekých hotelech,
včetně transferu.

Praktické informace

NAŠI
OBLÍBENÍ
D O DAVAT E L É
Fotografové

Floristka

Matěj Třesák /www.matejtrasak.com/
Honza Martinec /www.honzamartinec.com/
Kamil & Simon /www.kamilandsimona.com/

Petra Abrahámová /www.petronila.cz/

Kameramani
Jana Bušková /www.janabuskova.com/
Hořejšovi /www.horejsovi.com/
Kaco Films /www.kacofilms.com/
Cukrářky
Dorty Mifa /www.dortymifa.cz/
PunkRockCakes /www.punkrockcakes.cz/

Stylistky a Kadeřnice
Probuď labuť /www.probudlabut.cz/
Royal Family /www.royal-family.cz/
Dragon Fly Salon /www.salondragonfly.cz/
Hudebníci a DJs
Party Leaders /www.partyleaders.cz/
Lightmotif /www.lightmotif.cz/
Duchess and the Kittens
Wedding DJs /www.weddingdjs.cz/

Svatební balíčky

K O M O R N Í S VAT E B N Í
DEN S NEJBLIŽŠÍMI
Nabídka obsahuje
Pronájem svatebně vyzdobeného Hodovního sálu pro svatební hostinu,
včetně kompletního květinového servisu.
Obřad na ostrůvku, v zahradě či zámecké knihovně, včetně živého hudebního
doprovodu harfy a všech dekorací.
Služby svatební manažerky: od úvodní konzultace pro zjištění představ a vytvoření
konceptu svatby, přes pomoc při jednání s matrikou, výběr a zajištění vhodných
dodavatelů, až po vytvoření harmonogramu a samotnou koordinaci svatebního dne.
Cena balíčku (včetně DPH)
Zima (leden, únor, březen, prosinec): 40 000 Kč
Jaro a podzim (duben, květen, říjen, listopad): 45 000 Kč
Léto (červen, červenec, srpen, září): 100 000 Kč
Svatby mimo pátek a sobotu: sleva 10 %

Svatební balíčky

ZAHRADNÍ
S VAT E B N Í S L AV N O S T
Nabídka obsahuje
Pronájem svatebně vyzdobeného Hodovního sálu pro svatební hostinu a zahradního
altánu pro večerní oslavu, včetně kompletního květinového servisu.
Obřad na ostrůvku, v zahradě či zámecké knihovně, včetně živého hudebního
doprovodu harfy a všech dekorací.
Ubytování pro 18 osob v 9 zámeckých pokojích. (Maximální kapacita 40 lůžek.)
Služby svatební manažerky: od úvodní konzultace pro zjištění představ a vytvoření
konceptu svatby, přes pomoc při jednání s matrikou, výběr a zajištění vhodných
dodavatelů, až po vytvoření harmonogramu a samotnou koordinaci svatebního dne.
Cena balíčku (včetně DPH)
Zima (leden, únor, březen, prosinec): 85 000 Kč
Jaro a podzim (duben, květen, říjen, listopad): 95 000 Kč
Léto (červen, červenec, srpen, září): 155 000 Kč
Svatby mimo pátek a sobotu: sleva 10 %

Svatební balíčky

EXKLUZIVNÍ ZÁMECKÁ
S VAT B A
Nabídka obsahuje
Exkluzivní pronájem svatebně vyzdobeného zámku, včetně kompletního
květinového servisu. Díky exkluzivnímu pronájmu celého zámku není nutné dodržovat
standardní noční klid po 22. hodině a je možné mít živou hudbu.
Obřad na ostrůvku, v zahradě či zámecké knihovně, včetně živého hudebního
doprovodu harfy a všech dekorací.
Ubytování pro 34 osob v 17 zámeckých pokojích. (Maximální kapacita 64 lůžek.)
Služby svatební manažerky: od úvodní konzultace pro zjištění představ a vytvoření
konceptu svatby, přes pomoc při jednání s matrikou, výběr a zajištění vhodných
dodavatelů, až po vytvoření harmonogramu a samotnou koordinaci svatebního dne.
Cena balíčku (včetně DPH)
Zima (leden, únor, březen, prosinec): 115 000 Kč
Jaro a podzim (duben, květen, říjen, listopad): 130 000 Kč
Léto (červen, červenec, srpen, září): 195 000 Kč
Svatby mimo pátek a sobotu: sleva 10 %

Gastronomie

NÁPOJOVÉ BALÍČKY
Welcome drinky

Nápojový balíček Standard

Nápojový balíček Premium

75 Kč

350 Kč za osobu na 4 hodiny

480 Kč za osobu na 4 hodiny

Možné prodloužit o další 4 hodiny
či o 1 hodinu za 100 Kč za osobu

Možné prodloužit o další 4 hodiny
či o 1 hodinu za 150 Kč za osobu

Perlivá a neperlivá voda
Džus (pomeranč, grapefruit, jablko)
Domácí limonády
Coca-Cola
Kinley Tonic
Horké nápoje (káva, čaj, čokoláda)

Perlivá a neperlivá voda
Džus (pomeranč, grepfruit, jablko)
Domácí liomonády
Fritz Kola limonády
Thomas Henry Tonic
Horké nápoje (káva, čaj, čokoláda)

Čepované pivo Rebel 11°
Nealkoholické pivo Rebel

Čepované pivo Hubertus Kácov 11°
Nealkoholické pivo Hubertus Kácov

House wine: dva druhy bílého
a dva druhy červeného vína,
dle aktuální nabídky

Australská a moravská vína: dva
druhy bílého a dva druhy červeného
vína, dle aktuální nabídky

135 Kč
150 Kč
130 Kč
130 Kč
60 Kč

Prosecco Casa Roma DOC
Treviso Extra Dry, NV
Champagne Hervé
Dubois Cuveé Brut
Champagne Hervé Dubois
Rosé Grand Cru
Aperol Spritz
Elderflower Spritz
Domácí limonáda

Gastronomie

Balíček Nealko

Balíček Digestivy

Balíček Digestivy Exclusive

250 Kč za osobu na 4 hodiny

350 Kč za osobu na 4 hodiny

750 Kč za osobu na 4 hodiny

Možné prodloužit o další 4 hodiny
či o 1 hodinu za 80 Kč za osobu

Možné prodloužit o další 4 hodiny
či o 1 hodinu za 100 Kč za osobu

Možné prodloužit o další 4 hodiny
či o 1 hodinu za 200 Kč za osobu

Perlivá a neperlivá voda
Džus (pomeranč, grapefruit, jablko)
Domácí limonády
Coca-Cola
Kinley Tonic
Horké nápoje (káva, čaj, čokoláda)

Greenall's London Dry Gin
Captain Morgan Spiced Rum
Jägermaister
Vodka Russkĳ Standart
Tullamore D.E.W. Irish Whiskey
Grant's Scotch Whisky
Moravská slivovice
Cuba Libre
Mojito

Veškeré nápoje z balíčku Digestivy
plus navíc tyto exkluzivní destiláty:

Aperol Spritz

Grey Goose Vodka
Diplomático Rum Reserva
Jack Daniel's Single Barrel
Courvoisier VSOP Cognac
Baron Hildprandt Slivovice/Hruškovice
Skotské whiskey ve stáří do 12 let

Gastronomie

S L AV N O S T N Í M E N U
Slavnostní menu I.

Slavnostní menu II.

Slavnostní menu III.

550 Kč za osobu

570 Kč za osobu

580 Kč za osobu

Slaný koláček z listového těsta,
plněný drůbežími játry, slaninou
a červenou cibulí, provoněný
tymiánem a lanýžem, podávaný
na krému ze zeleného hrášku

Grilovaná kachní prsa podávaná
s marmeládou z červené řepy
a sušených švestek

Variace plněné letní zeleniny

Krém z červených paprik a rajčat,
podávaný s bazalkovým pestem
a mozzarellou
Kuřecí prso plněné nádivkou
ze sezónní zeleniny (chřest či sušená
rajčata), podávané s domácími noky
Cavatelli a bylinkovou omáčkou
Košíček plněný ricottovým krémem
a sezónním ovocem

Hovězí vývar s játrovými knedlíčky
a kořenovou zeleninou
Kachna pečená na medu a víně,
podávaná se špekovými knedlíky
a červeným zelí
Tiramisu

Hovězí vývar s domácími nudlemi
a kořenovou zeleninou
Prso supreme z perličky v úpravě sous
vide, podávané se špenátovými
špeclemi na krému z karotky
Panna Cotta s malinovým přelivem

Gastronomie

Slavnostní menu IV.

Slavnostní menu V.

Slavnostní menu VI.

540 Kč za osobu

580 Kč za osobu

560 Kč za osobu

Šunková rolka se smetanovokřenovou náplní, podávaná
s carpacciem z červené řepy

Pěna z uzeného jazyka, podávaná na
zkaramelizované červené řepě

Okurkový košíček plněný paprikovou
tapenádou se sezamem a olivovým
olejem

Vývar z mladého kuřátka
s bylinkovým kapáním, konfitovaným
kuřecím závitkem a zeleninou
Hovězí svíčková pečeně na smetaně,
podávaná s karlovarskými knedlíky
Hruškový dortík, podávaný
se smetanovým karamelem

Kuřecí vývar s kořenovou zeleninou
a celestýnskými nudlemi
Pečená vepřová panenka podávaná
s letním bramborovým salátkem
Tradiční kynutý knedlík
s ovocným přelivem

Bramborovo-pórkový krém
s krutonky
Treska na másle podávaná
s čočkou beluga
Dort Pavlova, podávaný s omáčkou
z lesních plodů

Gastronomie

RAUTOVÉ MENU
Rautové menu I.

Rautové menu II.

650 Kč za osobu, 700 g na osobu

750 Kč za osobu, 800 g na osobu

Variace vepřových a kuřecích řízečků
Masová variace (marinovaná grilovaná krkovice, vepřová
plec na pivu, kuřecí křidélka v pikantní marinádě, kachní
prso na lůžku z medového zelí)

Marinovaný losos (v cibuli a fenyklovém semínku)
Kuřecí roláda plněná ricottou
Variace vepřových a kuřecích řízečků
Masová variace (marinovaná grilovaná krkovice, vepřová
plec na pivu, kuřecí křidélka v pikantní marinádě, kachní
prso na lůžku z medového zelí)

Francouzské a italské sýry, sladký domácí chléb
Lotrinský cibulový či cuketový quiche
Zeleninové lasagne
Grilovaná zelenina
Parmezánové brambory pečené ve slupce s česnekem
Domácí chléb a pečivo
Řecký salát
Salát z pečených paprik
Sezónní ovocné mističky / melounový bar

Francouzské a italské sýry, sladký domácí chléb
Lotrinský cibulový či cuketový quiche
Bruschetta s rajčatovou salsou
Plněné portobello
Grilovaná zelenina
Parmezánové brambory pečené ve slupce s česnekem
Domácí chléb a pečivo
Řecký salát
Salát z pečených paprik
Sezónní ovocné mističky / melounový bar
Panna cotta s jahodovým přelivem

Gastronomie

Rautové menu BBQ
650 Kč za osobu, 700 g na osobu
Marinovaný losos (v cibuli a fenyklovém semínku)
Kachní paštika
Vepřová panenka vcelku na bylinkách
Krůtí steak na šalvěji
Marinovaná grilovaná krkovice
Variace pomazánek a tapenád (hummus, papriková
tapenáda, lilková tapenáda)
Vegetariánský burger Portobello
Tzatziki s jogurtem
Salsa z karamelizované cibulky
Rajčatová salsa
Parmezánové brambory pečené ve slupce s česnekem
Domácí chléb a pečivo
Řecký salát
Nakládaná zelenina
Variace listových salátů
Sezónní ovocné mističky / melounový bar

Gastronomie

OBČERSTVENÍ
Slané kanapky

Sladké kanapky

35 Kč za kus

35 Kč za kus

Optimální počet kanapek je 5 kusů na osobu na hodinu.
Minimální objednávka je 20 ks od jednoho druhu.

Optimální počet kanapek je 5 kusů na osobu na hodinu.
Minimální objednávka je 20 ks od jednoho druhu.

Krevetový koktejl
Kremrolky plněné sýrovo-bylinkovou pěnou
Roastbeef na toustíku (hořčicová salsa, rukola)
Capresse (cherry rajčátko s mozzarellou)
Listový košíček plněný špenátem a křepelčím vajíčkem
Grilovaná kachní prsa se zelím na bramborovém knedlíčku
Bruschetta s houbami a špekem
Noček kozího sýra na pyré z červené řepy
Tortillové závitky s crème fraîche a uzeným lososem

Třešinky v čokoládě obalené v kokosu a chilli
Profiteroles (odpalované těsto se smetanovým krémem)
Želatina ze zeleného čaje s piniovými oříšky a rozinkami
Dortík Nemesis s Mascarpone
Ovocná tartaletka
Bavorský krém s ovocným přelivem
Tiramisu
Mini lívanečky s žahourem
Sardinský citronový koláč

Zeleninové crudités s variací dipů
Mini chlebíčky

Čokoládová pěna
Mini Pavlova s ovocem

OSOBNÍ
N ÁV Š T Ě VA
Udělejte si hezký den a přĳeďte se na Chateau Hostačov podívat.
Prohlédnete si celé sídlo, popovídáme si o vašich vysněných přáních
a na závěr můžete ochutnat naše delikatesy při romantické večeři.

Těšíme se na vás

C H A T E A U

HOSTAČOV

+420 732 622 598 | events@chateau-hostacov.cz | www.chateau-hostacov.cz

