
Náš profesionálny tím presne vie, 
ako zorganizovať svadbu v lesku troch hviezdičiek, 
aby ste si nakonci vášho dňa ,,D,, mohli povedať:

Svadobná ponuka Grand Hotela Spiš***

Prežite jeden z najkrajších dni svojho života tak, 
ako ste si ho vysnívali.

Zážitok netradičných chutí a vôni si najlepšie vychutnáte 
v malebnom prostredí v srdci

Slovenského raja v Grand Hoteli Spiš***

,, Bol to náš najkrajší deň v živote,,



- prenájom miestnosti
- obsluhujúci personál
- energia
- skladovacie priestory na alko, nealko, pochutiny 
(v deň konania svadobnej hostiny)
- čas prenájmu sál je od 10:00 do 03:00 hod. 
po tomto čase sa účtuje za každú začatú hodinu 100,00 €

- poradenstvo pri organizovaní svadby
- tradičné privítanie novomanželov (chlebom a soľou) 
spojené s prípitkom, rozbitím taniera a zametaním črepín.

Grátis pre navomanželov:

sála 1 -  450€
sála 2 - 400 € 
sála 3 - 700€ 

Cena prenájmu sál

V cene prenájmu je zahrnuté :

V hoteli je povinné si objednať na osobu:
- prípitok/osoba, 1 minerálku/osoba (džús alebo iné nealko ) 
možnosť doobjednať 1l džbán s vodou citrónom a mätou
- 1 kávu/osoba
- polievku, hlavné jedlo, druhé jedlo alebo bufet
- minimálne konzumné je 39€ / osoba
- nahlásiť približný počet osôb pri rezervácií
- korkovné 3€ osoba / v prípade vlastného alka nealka
priniesť si vlastné plastové nádoby na zvyšné jedlo

Svadobná hostina:



Privítajte Vašich hostí už pri príchode malým občerstvením. 
Sekt a kanapky pred sobášom Vašim hosťom poskytnú priestor 

na zoznámenie sa s prostredím a novými ľuďmi, 
prípadne stretnutie s rodinou a priateľmi. 

Uvítacie občerstvenie poskytuje priestor na stretnutie hostí 
pred sobášom a spoločný odchod na ceremóniu. 

Úvodné menu spojené s odobierkou dodá Vašej svadbe tradičný ráz.
Uvítacie občerstvenie však môžete hosťom ponúknuť 

aj tesne po sobáši, skôr ako zasadnú za slávnostný stôl.
Úvodné welcome menu môžu čašníci roznášať na podnosoch, 

alebo ho môžete servírovať formou bufetu. 
Obohaťte Vaše svadobné menu o niečo malé na úvod 

a Vaši hostia pôjdu na sobáš, 
prípadne na hostinu v pohodovejšej nálade.

Uvítacie občerstvenie



 Variant 1   5€ osoba

- Prosecco
- Francúzska bagetka - mix talianských nátierok
- Francúzska bagetka - mozzarella , cherry paradajka , zelené pesto

Variant 2  5€ osoba

- Prosecco
- Francúzska bagetka - kačacia paštéta s cviklovými výhonkami
- Francúzska bagetka- bryndzová nátierka s pažítkou

Variant 3  5€ osoba
- Prosseco
- Francúzska bagetka /Toust - maslo, šunka, ľadový šalát, zelená oliva/
- Francúzska bagetka - syrová pomazánka 
s červeným alebo zeleným hroznom
- Francúzska bagetka / Toust - maslo, prosciutto , ruccola

Možnosť objednať si biele alebo celozrnné bagetky

Najmenšia objednávka 3O ks

Možnosť namixovať rôzne varianty

Možnosť doobjednať si nealko ( džbány , minerálky .....)

Privítacia párty



Svadobné Menu na rok 2023
cenník platný od 1.1.2023

Prípitok :

- Šumivé víno s jahodou 0,1l 
- Vermut s citrónom 
- Proseco Taliansky sekt 0,1l 
 -Prípitok pre deti (dźús) 

Nealko nápoj :

- 1l džbán s vodou citrónom a mätou 1l 

Káva :

- Espresso s mliekom a cukrom 

Čapované pivo (sud 30l) 

Teplá čokoláda :

- 1,5kg tepla čokoláda + 1kg ovocie + čoko stroj 
Každé dalšie 1 KG čokolády 

2,50€
2,50€
2,70€
2,00€

1,50 €

1,90€

100,00€

50,00€
30,00€



2,30€

2,50€

2,50€

4,30€

4,30€

4,80€

5,50€

Polievky:
- 0,33l Slepačí vývar s mäsom, zeleninou a rezancami
 
- 0,33l Hovädzí vývar z kostí, s koreňovou zeleninou 
a  pečenými haluškami 

- 0,33l Vývar z mladého kohúta,
 jemné strúhaná koreňová zeleninka s lečkami

Studené predjedlá:
- 130g Chrumkavý šalát s prosciuttom a žltým melónom 
s redukciou karamelového balsamica 
+ mix čerstvého pečiva

- 130g Talianský šalát Capresse podávaný 
s rucollou a syrom parmezán + mix čerstvého pečiva

- 150g 3 druhy damácich nátierok,
podávanych s čerstvím pečivom 

- 120gCarpaccio z hovädzieho mäsa 
podávane na rucolle + mix čerstvého pečiva 



Hlavné jedlá : (vrátane prílohy)

- 200g Grilovaná br. panenka De Luxe v slaninovom župane 
s jemnou medovo -horčicovou omáčkou  

- 200g GRAND  Filet z bravčovej panenskej obalený v proscuitte 
na šafránovom rissote s babymrkvou  - odporúčame

- 200g Pečené bravčové karé s batátovým pyré, 
redukovanou omáčkou z výpeku 
a grillovanými cherry paradajkami 

- 200g Kačacie prsia na brusnicovej omáčke 
podávané s karlovarským knedlíkom 

- 200g Plnené kuracie prsia sušenou paradajkou 
a čerstvou mozzarellou preliate jemnou krémovou
omáčkou z bazalkového pesta 

- 150g Tradičná sviečková na smotane 
podávaná s domácou knedľou a brusnicami 

- 150g Hov. sviečková s pečenými baby zemiačikmi 
preliatá šípkovou omáčkou a marinovaným karfiolom 

12,99€

14,99€

12,99€

14,99€

12,99€

12,99€

14,99€



Vegetariánske menu: (vrátane prílohy)  

- 350g Krémové dubákové rissoto s parmezánom

- 120g Grilovaný hermelín s brusnicovou omáčkou

- 350g Zapekaná anglická zelenina s mozzarellou 
( podávané bez prílohy )

- 250g Jemné cviklové/šafranové rizoto

9,50€

9,50€

9,50€

9,50€

Prílohy:  (v cene hlavného jedla)

Dusená ryža 
Opekané zemiaky 
Zemiakové chipsy 
Gratinované zemiaky
Batátové pyré
Hráškové pyré 
Rissoto
Porcia naviac

 

Zeleninová obloha :

- 50g  Mix čerstvých listových šalátov 

2,00€

1,50 €



Bufet teplý :

- 100g Jelení guláš 
- 100g Maďarský guláš 
- 100gSegedínsky guláš Grand  
- 100g Pečené kuracie stehienka 
- 300g Pečené bravčové rebierka 
- 100g Steak z lososa podávaný  na listovom špenáte 
- 200g Spišské pirohy s cibuľou, slaninou a smotanou 
- 50g Vyprážané br. rezníky v trojobale 
- 50g Vyprážané kuracie rezníky v trojobale 
- 200g Zapekaná brokolica s mozarellou 
- 0,4l Spišská kapustnica s hubami a domácou klobásou
- 200g Grilovaná zelenina  
- 100g Kurací špíz    
- 100g Bravčový špíz
- 200g Halušky s kyslou kapustou klobásou a slaninou

- Pečené koleno 1,0kg - 1500g bravčové koleno,  
obloha, chren, chlieb  
- Pečená kačica 1,00 kg - kačica, červená kapusta 
a 12ks lokší 
- Pečené Prasiatko, cca 10kg  
kyslé uhorky, baranie rohy, feferóny, horčica , 
chren ,kyslá kapusta, chlieb  1kg 

6,50€
5,50€
5,50€
5,00€
9,50€
5,50€
4,50€
2,50€
2,50€
3,00€
4,50€
3,00€
4,00€
4,00€
4,50€

12,90€

14,90€

19,00€



3,50€
3,50€

3,50€
3,80€

2,50€

2,50€
8,00€
1,20€
0,80€
0,33€
8,00€

49,90 €

49,90 €

49,90 €

- Obložená misa /Spiš/: pre 10 osôb 
Výber mäsových nárezov a klobás

- Syrová lahôdka : pre 10 osôb 
Zmes domácich a zahraničných syrov 
ozdobených hroznom a orechmi

- Misa Grand Hotel Spiš pre 10 osôb : 
1kg Pečené koleno 1kg Pečené rebierka 1kg 
Pečené Jaternice 1kg Domáca pečená klobáska
Kyslé uhorky, Baranie rohy, Feferóny, Horčica , chren ,chlieb

Bufet studený :

- 200g Tradičný zemiakový šalát 
- 200g Bavorský šalát 
- 200g Chrumkavý zeleninový šalát 
s olivami a syrom fetta 
- 200g Šalát Capresse s rucollou a capari 
- 200g Miešaný šalát - ľadový šalát, paradajky, 
uhorky a paprika 
- 200g Mix listových šalátov 
s horčicovou zálievkou  
- 1kg Ovocná misa 
- 80g Oškvarkový pagáč   
- 60g Banketka 
- 50g Chlieb 
- 1l Dip (diabolský+jogurtový+cesnakový) 8,00 €



Bavorské hody v Slovenskom raji :

/1 osoba - 14 € - v cene je 500g mäsa 
- pečená krkovička, údená krkovička, pečené vykostené
kolienka, mäsová roláda, karlovarský knedlík, 
200g opekané zemiaky, 200g br. prílohy/ 
- kyslé uhorky, baranie rohy, feferóny, horčica , chren ,chlieb

10 osôb - Bavorské hody 

20 osôb - Bavorské hody

140 €

280€

V prípade záujmu o špeciálne jedlo 
podľa Vašich požiadaviek Vám po dohode zašleme

cenovú ponuku.



Možnosť zapožičania:
- svetelnej steny
- Svetelného stropu ( sála1 ) 
- Balík : svetelná stena + svetelný strop ( sála 1 )
- návlekov na stoličku šitých na mieru 
v bielej farbe alebo červenej farbe (kus)
- mašle (kus)
- Samotná výzdoba vonkajšej terasy od 
- Prenájom slávobrány a 30 stoličiek počas sobáša na lúke 

Zákazníci, ktorí si zabezpečujú výzdobu sály sami, si ju môžu robiť 
deň vopred (ak nie je sála obsadená) v čase od 14.00 hod do 22.00 hod. 

alebo v deň konania svadby od 10.00 hod. ráno.

50,00€
70,00€
100,00€

1,50€
0,80€
50,00€
200,00€

Upozorňujeme snúbencov, že na stoličky sa môžu 
používať návleky len zapožičané z nášho hotela!!! 
Na túto vec je potrebné upozorniť aj agentúru, 

ak Vám robí svadobnú výzdobu...



- Návlek na stoličku 
- Mašľa na stoličku 
- Servítka ( Soft) 
- Váza na stôl - vysoká 
- Váza na stôl - nízka 
- Svietnik veľký 
- Svietnik na stôl - pre jednu sviečku
- Svietniky malé sklenené 15ks
- Svietnik na stôl pre 5ks sviečok - vysoký 1ks
- Srdcia na pozadie ( podľa výberu) 
- Svetelná výzdoba na pozadie
- Živé kvety na stoly                                         podľa cien v kvetinárstve
- Vonkajšia výzdoba od

1,50 €
0,80€
0,55€
4,00€
2,50€
3,00€
1,00€
4,50€
3,00€
35,00€
50,00€

50,00€

Cenník zapožičania materiálov na výzdobu sály 
(ak si zdobíte sálu sami):



Prenájom sál:

- Sála s výhľadom na Slovenský raj + extra svadobná terasa, 
kapacita 100 os. 
- Kongresová sála Grand + extra terasa, 
kapacita 180 osôb 
- Sála Grand + estra svadobná terasa, 
kapacita 200 osôb 
- Salónik s výhľadom na Slovenský raj, 
kapacita 30 osôb (do 24:00)

- Každá začatá hodina

- Krytá terasa s výhľadom na Slovenský raj, 
kapacita 50 osôb 

Platbu za svadobnú hostinu je potrebné uhradiť 
po skončení hostiny, 

platba je možná len v hotovosti ...

450,00€

400,00€

700,00€

50,00€

+ 100,00€

200,00€
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