


Náš priestor Váš príbeh

Či už plánujte veľkú svadbu, alebo sa chystáte povedať si svoje Áno 
v kruhu najbližších, BELASSI Hotel & Restaurant je tu pre Vás. 

BELASSI Restaurant - maximálna kapacita 90 osôb
Salónik - maximálna kapacita 30 osôb

Letná terasa - maximálny počet 40 miest na sedenie 

Súčasťou hotela je krásna záhrada, 
ako stvorená pre obrad pod holým nebom. 



BELASSI Hotel & Restaurant

* Izba pre mladomanželov na jednu noc 

(skorý check-in a neskorý check-out)

* Zvýhodnené ceny ubytovania pre svadobných hostí

* Neskorý check-out pre svadobčanov

* Detský kútik  

* Vonkajšia hotelová terasa so záhradou

* Možnosť uskladnenia zákuskov a tort

* Možnosť svadby na kľúč, či pomoc pri výbere vhodných 
dodávateľov, na základe dlhoročných skúseností

* Bezplatné parkovanie pre ubytovaných v podzemnej garáži

* Zvýhodnená cena za prenájom reštaurácie mimo sezóny 

(november, január, február, marec)

Pre nás nie je žiadny detail príliš malý 

ani Vaša požiadavka príliš veľká

Na spoluprácu s Vami sa teší 

profesionálny a srdečný TÍM BELASSI



Svadba od A po Z











Obrad v záhrade





Obrad na terase





Občerstvenie k obradu





Prenájom baru s barmanom – individuálna 
cenová ponuka podľa počtu hostí



Svadobné menu
Aperitív

0,1 l Hubert de Luxe sladký /brut/ prípadne iné 

Predjedlá

1. 100g Mozzarella Caprese, bazalkové pesto, byllinková bagetka 

2. 100g Tofu Caprese, bazalkové pesto, bylinková bagetka 

3. 80g Domáce Paté z kačacej pečienky s brusnicami, domáci chlebík 

4. 100g Výber talianskych údenín a syrov (prosciutto, salami milanese, 

mortadella, pecorino, mozzarella, sušené paradajky, čierne olivy)

5. 100g Prudko opečené husacie pečienky, marmeláda z červenej cibuľky, 

domáci chlebík s bylinkami

6. 100g Roastbeef  s omáčkou "remoulade", čerstvá bagetka 

7. 150g Taliansky šalátik z rukoly a polníčka, cherry paradajky, opečené kúsky lososa, 

bylinková bagetka

8. 100g Plátky morčacieho mäsa s mangovým chutney s jemným chilli, banketové pečivo

Polievka

0,33l Slepačia polievka s mäsom, celestínskymi rezancami a zeleninou 



Hlavné jedlá

1. 150g Bravčová panenka na rímsky spôsob, 

zemiakovo- petržlenové pyré s mladou cibuľkou, grilovaná zelenina

2. 150g Pečené teľacie stehno na rozmaríne a olivovom oleji, 

zemiakovo- mrkvové pyré s mladou cibuľkou, grilovaná zelenina

3. 200g Pečené teľacie, jahňacie a bravčové stehno na rozmaríne, 

1/2 dusená ryža, 1/2 pečené zemiaky, malý miešaný zeleninový šalát

4. 150g Bravčová panenka a kuracie prsia na rímsky spôsob (s prosciuttom) 

pečené zemiaky, ratatouille z mediteránskej zeleniny

5. 150g Kurací steak na grile, omáčka s ružovým korením, 

opekané zemiaky s koreňovou zeleninou a cibuľkou

6. 150g Plnené bravčové karé sušenými slivkami, omáčka s portským vínom, 

šťuchanézemiaky, grilovaná červená kapia

7. 150g Pečené morčacie prsia, domáca "demi glace" omáčka, 

dusená mladá karotka, zemiakové pyré s mandľami

8. 150g Rolky z teľacieho mäsa plnené schwarzwaldskou šunkou a olivami, 

pečené zemiaky alebo dusená ryža s hráškom, miešaný zeleninový šalát

9. 150g Steak z bravčovej sviečkovice na grile obalený v oravskej slaninke, 

dusené špenátové listy s ricottou, varené zemiaky s maslom

10. 120g Losos na grile s krémovou šafránovou omáčkou, 

dusená zelenina "Julien", zemiakové pyré s hľuzovkovým olejom



Bufetové stoly

1. 50g Studené misy (šunka, rôzne syry, salámy, zelenina), čerstvé bagety 

2. 100g Čerstvý miešaný zeleninový šalát, olivový olej, balsamico

3. 100g Ovocný šalát, 100g pena s lesným ovocím 

4. 100g Výber medzinárodných syrov, hrozno, krekry, bagetky 

5. 100g Misa čerstvého ovocia 

6. 100g Grécky šalát s feta syrom a olivami 

7. 100g Pečené stehno z mladého prasiatka 

8. 50g Rezníky z bravčového karé, 50g Rezníky z kuracieho mäsa 

9. 150g Domáci zemiakový šalát (majonézový alebo cibuľový) 

10. 100g Soté z kuracieho mäsa na poľovnícky spôsob

(jemne pikantné s lesnými hubami a zeleninou) 

100g dusená ryža, 100g pečené zemiaky 

Vegetariánske alternatívy

1. 100g Neapolské lazagne, 100g Ratatuille, 100g Hríbovo zeleninová roláda 

Mini porcie na 1 tanieri

2. 80g Cuketové rösty s mätovým dresingom a zelerovým dresingom 

3. 120g Mexická zeleninová fajita s guacamole, pečené zemiaky s bylinkami 

4. 100g Svieže zeleninové alebo ryžové šaláty 

5. 50g Hummus (cícerová nátierka s tahini) s toastíkom z domáceho chleba 



Pivo

Zlatý Bažant edícia ´73

Tvrdý alkohol

Špeciálne naceníme

klientom vybrané druhy 

obľúbených značiek 

a účtujeme len každú 

načatú fľašu.

Dezert
Podľa ponuky a dopytu/ vlastné torty a zákusky

Po polnoci

Domáca kapustnica s klobáskou a údeným kolenom, čerstvý chlieb

0,33l 3,50 €

Víno

Sudové víno z VVD Dvory nad Žitavou, Veltín zelený, Rizling Vlašský

alebo Frankovka červená



Nealko paušál mini

Neobmedzené množstvo: Minerálky 3 druhy (perlivé, neperlivé, jemne perlivé), citronády

Nealko paušál základ 

Neobmedzené množstvo: Minerálky 3 druhy (perlivé, neperlivé, jemne perlivé), citronády, 

káva (espresso, lungo, cappucino, café latte, atď. )

Nealko paušál štandard 

Neobmedzené množstvo: Minerálky 3 druhy( perlivé, neperlivé, jemne perlivé), citronády,

perlivé nápoje (pepsi, mirinda, 7up, ginger ale, vinea), džúsy 3 druhy (jablko, pomaranč, multivitamín)

Nealko paušál deLuxe

Neobmedzené množstvo: Minerálky 3 druhy (perlivé, neperlivé, jemne perlivé), citronády,

perlivé nápoje (pepsi, mirinda, 7up, ginger ale, vinea), džúsy 3 druhy (jablko, pomaranč, multivitamín) 

káva (espresso, lungo, capuccino, café latte, atď.)



Ukážky jedál

Predjedlá

80 g Domáce paté

z kačacej pečienky, 

domáci chlebík

Chrumkavé banketové 

pečivo alla greca (sušené 

rajčiny, feta syr, olivy)

na rukolovom šaláte



Hlavné jedlá

Bravčová panenka na 

rímsky spôsob 

(s prosciuttom), 

opekané zemiaky, 

ratatouille

mediteránska zelenina

Rolky z bravčového 

karé, plnené špenátom a 

prosciuttom, pečené 

zemiaky alebo dusená 

ryža s hráškom, 

zeleninový šalátik

Grilovaný zubáč, 

štuchané zemiaky 

prekladané špenátom, 

grilovaná červená kapia

Rolky z teľacieho mäsa 

plnené hríbovou zmesou, 

pečené zemiaky, grilovaná 

zelenina



Grilované plátky bravčovej 

panenky s pistáciovou 

krustou na šafranovom 

rizote

Grilovaný losos, bulgur rizoto s 

mediteránskou zeleninou

Naši kuchári radi a s úsmevom 

naporciujú a naservírujú 

pečené prasiatko priamo Vašim 

hosťom

Pečené kačacie stehno, 

červená kapusta, lokše, 

domáca plnka



Bufetové stoly



Candy Bar



SVADOBNÉ MENU 
(návrh) 

Aperitív 0,1l Prosecco s jahodou

Predjedlo 150g Zapekaná bruschetta s mozzarellou, pestom genovese a          
paradajkami na miešanom sezónnom šaláte

Polievka 0,33l Slepačia polievka s mäsom a domácimi rezancami

Hlavné jedlo      150g Bravčová sviečkovica na grile obaľovaná v oravskej slaninke, 
prírodná "gravy" omáčka, pečené zemiaky s rozmarínom,
grilovaná zelenina
60g Miešaný zeleninový šalát na mysách na stoloch

Dezert Vlastné zákusky a slané pečivo

Nápoje Nealko paušál (neobmedzene nealko -kofola, fanta, vinea, citronády, 
sprite, minerálky, džúsy atď... - vrátane kávy)

Bufetové stoly   50g Výber slovenských a iných syrov, bagetky, ovocie 50g Výber údenín 
ako klobásky, slaninka, salámy, šunky, prosciutto a pod...
50g rezníky z bravčového karé, 50g rezníky z kuracieho mäsa 
Pečené zemiaky, dusená ryža
150g Zemiakový majonézový šalát
0,33l Domáca kapustnica s klobáskou a údeným mäsom, čerstvý chlieb

Víno: Sudové Rizling vlašský, Frankovka modrá Dvory nad Žitavou 1l   
(účtovať sa bude podľa skutočnej spotreby)

Pivo: čapovaný Zlatý Bažant 12% 
(účtovať sa bude podľa skutočnej spotreby)

SPOLU 44,50  EUR / OSOBA



SVADOBNÉ MENU 
(návrh) 

Aperitív 0,1l Pohár chladeného sektu polosladkého s jahodou

Predjedlo          100g Prudko opečené kačacie pečienky s marmeládou z červenej 
šalotky, domáci chlebík

Polievka 0,33l Domáci hustý slepačí vývar s rezancami, zeleninou a mäsom

Hlavné jedlo    150g Pečené morčacie prsia, domáca "demi glace" omáčka, dusená 
mladá karotka s brokolicou, zemiakové pyré s mandľami

Dezert Vlastné zákusky a slané pečivo

Nápoje Neobmedzené množstvo citronád, minerálok a káva

Bufetové stoly  100g Grécky šalát, miešaný šalát z čerstvej zeleniny, ovocný šalát
50g Pečené stehno z prasiatka - uhorky, baranie rohy, čerstvý chlieb
50g Kuracie steaky v syrovej omáčke, dusená ryža
50g Výber medzinárodných syrov, hrozno, krekery, bagetky

Víno: Sudové víno - Tramín červený, akostné odrodové víno, polosladké,
VVD Dvory n./Žitavou, Frankovka modrá, akostné odrodové víno, 
suché, VVD Dvory nad Žitavou
(účtovať sa bude podľa skutočnej spotreby)

Pivo: čapovaný Zlatý Bažant 12%
(účtovať sa bude podľa skutočnej spotreby)

SPOLU 40,20  EUR / OSOBA



Variabilnosť priestoru

Rozloženie stolov do písmena U

Max. 90 osôb





Rozloženie stolov do písmena T
Max. 50 osôb



Rozloženie stolov do štvorcov
Max. 70 osôb



Okrúhle stoly
Max. 65 osôb





Súkromný salónik

Maximálne 30 osôb



Výzdoba sály



Individuálnu cenovú ponuku pripravíme na 

mieru podľa konkrétnych potrieb a želaní 

svadobného páru  –

závisí od počtu hostí, vybraných druhov kvetov 

a doplnkov



Romantická ružová



Ružová elegancia



Vidiecky štýl



Jednoduchá 

bielo – zelená

kombinácia



Jemný provensálsky štýl



Májová pestrofarebnosť



Netradične s ovocím





Základné prestieranie stola

❖ Biele obrusy

❖ Biele látkové obrúsky

❖ Sezónne kvety vo vázach

❖ Svietniky a sviečky

❖ Skirtingy

*Cena na vyžiadanie



Okrúhly stôl 180 cm
8 -10 osôb

Chiavari stoličky 

Okrúhly stôl 200 cm

10 – 12 osôb

Dodajú Vašej svadbe šmrnc a eleganciu
(možnosť prenájmu)

Návleky na stoličky, 

mašľa tenká saténová

*Ceny na vyžiadanie



Náš priestor a tím s veľkým srdcom
chce byť súčasťou vášho 

nezabudnuteľného príbehu. 
Sme Vám k dispozícii počas celého 

plánovania Vašej svadby. 

V prípade Vašich otázok a záujmu o cenové kalkulácie
ma neváhajte kontaktovať

marketing@hotelbelassi.sk
+421 948 189 433

Mgr. Andrea Slobodová
Manažér pre obchod a marketing


