
Svatební 
nabídka
aneb návod 
k prožití Vašeho 
nejkrásnějšího 
dne



Hotel Salety se nachází v těsné blízkosti městského muzea a zámku Valtice, 
který tvoří významnou součást Lednicko-valtického areálu zapsaného 
na seznam UNESCO již v roce 1996.

Rekonstruovaná budova hotelu nabízí atraktivní ubytování v historickém centru 
města s poutavým výhledem na zámek. Prostory s kapacitou 60 míst a zahrádka 
s výhledem na hlavní průčelí valtického zámku pojme kolem 40 osob. Využívá se 
převážně v letních měsících. Můžete využít stíněné posezení před hotelem, nebo 
v romantickém průchodu 

Hotel disponuje 16 moderně vybavenými pokoji typu Standard, Exclusive 
a Apartmá.

Svatební obřad se může konat v nedaleké Zámecké kapli, pod širým nebem 
v zámeckém parku či přilehlém farním kostele.

Proč
uspořádat
svatbu
právě
v hotelu  
Salety?



Hotel Salety nabízí ubytování v sedmi pokojích typu 
standard, pěti pokojích exclusive s výhledem na zámek, 
jednom bezbariérovém pokoji a třech velkoryseji 
řešených apartmá. Svatební apartmá nabízíme 
novomanželům zdarma a rádi ho vyzdobíme dle Vašich 
přestav.

Všechny hotelové pokoje jsou vybaveny na úrovni 
****. Jejich samozřejmou součástí je TV se satelitními 
programy, Wi-fi připojení k internetu, minibar  
a pohodlná koupelna s fénem. Součástí ceny za 
ubytování je snídaně podávaná v Café-wine-bistro, 
parkování přímo před hotelem a bezplatné připojení 
k internetu.

Ubytovací kapacita
7x dvoulůžkový pokoj Standard  
     (včetně jednoho bezbariérového pokoje)

5x dvoulůžkový pokoj Exclusive 

2x rodinné apartmá pro 4 osoby 

      (2 ložnice se společnou koupelnou)

1x svatební apartmá 

1x jednolůžkový pokoj

Při uspořádání svatební hostiny v hotelu  
Salety nabízíme svatební noc pro novomanžele 
ve Svatebním apartmá ZDARMA.

!

Ubytování
v hotelu Salety



Svatební hostinu je možné uspořádat v prostorách, jejíchž kapacita je 
50 osob. Kapacitu lze navýšit o dalších až 30 osob s využitím prostor 
v salonku v podloubí.

Podrobnou svatební nabídku, kterou doladíme dle Vašich individuálních 
přání, Vám rádi zašleme na Váš email.

Výzdobu svatební tabule zajistíme na přání nevěsty.

Slavnostní dekorace
Slavnostní prostření a založení, základní výzdoba tabule   35 Kč/os
Zapůjčení potahů na židle                                                         50 Kč/os
Výzdoba potahů stuhami                                                           20 Kč/os

Pro Vaši inspiraci jsme sestavili základní svatební nabídku. Můžeme však 
připravit vše dle Vašich přání a požadavků, fantazii se meze nekladou. 
Dovoz vlastních dortů a zákusků je samozřejmostí. Při konzumaci 
vlastního vína či jiných alkoholických nápojů účtujeme korkovné za litr 
dle skutečně spotřebovaného množství. Přesná výše korkovného  
se odvíjí o konkrétního druhu alkoholu.

Gastronomie



Menu I. 
Přípitek:  Cinzano bianco, citron
Předkrm: Domácí zvěřinová terinka přelitá omáčkou z brusinek 
Polévka: Poctivý hovězí vývar s nudlemi a játrovými knedlíčky
Hlavní chod: Moravská svíčková na smetaně, brusinky, houskový a karlovarský knedlík  

Menu II:
Přípitek:  Sekt s jahodou
Předkrm: Anglický rostbíf s bylinkovou remuládou
Polévka: Poctivá domácí bramboračka s uzeným masem a hříbky
Hlavní chod: Medailonky z vepřové panenky v anglické slanině se šťouchanými bramborami

Menu III:
Přípitek:  Martini
Předkrm: Baby mozzarella s cherry rajčaty a bazalkovým pestem
Polévka: Hráškový krém se sýrem a slaninovým chipsem
Hlavní chod: Pečený losos filet s mořskou solí, s bylinkovým pestem a grilovanou zeleninou

399 Kč

Ochutnávka vybraného
svatebního menu je samozřejmě
možná.

Jednotlivé chody můžete mezi
sebou libovolně kombinovat.

!
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Jednotlivé pokrmy a gramáže studeného i teplého rautu lze libovolně nakombinovat  
dle Vašeho individuálního přání:

• Variace uzenin a sýrů

• Plátky uzeného jazyka se smetanovým      
   křenem

• Prkno s kozím sýrem se sušeným ovocem      
   a vlašskými ořechy

• Baby řízečky kuřecí a vepřové

• Plátky marin. lososa, med. omáčka      
   s koprem a dijonskou hořčicí

• Sýrová roláda plněná bazalkovým  
   krémem a mandlemi

• Roláda z vepřového karé plněná hříbky      
   a sušenými tomaty

• Pečený rostbíf z mladého býka, dva druhy      
   remuládových omáček

• Závitky z pomalu pečeného bůčku      
   s nakládanými cibulkami

• Sterilovaná zelenina 

• Čerstvá zelenina (sezónní)

• Marinovaný plátek cukety plněný ricottou      
   a pečenými ořechy    

• Škvarková pomazánka

• Šnek z listového těsta plněný sýrem      
   a uzeninou

• Domácí plněné koláčky/ štrúdl

• Caprese salát

• Řecký salát s černými olivami a balk. 
   sýrem

• Trhané listové saláty s rajčaty  
   a hoblinkami     parmazánu           

• Salátové listy s pečenými žampiony  
   a sýrem  brie                      

• Mix 3 druhů melounů

• Ovocný salát

• Kanapky - mix sýrová a šunková pěna

• Kanapky s uzeným lososem                                                               

• Chléb s domácí škvarkovou pomazánkou

• Chléb se sádlem a kachními játry

• Chléb s domácím uzeným 

• Tatarský biftek 

• Tatarák z lososa

• Hovězí guláš, karlovarský knedlík

• Grilovaný steak z krkovice s pečeným 

   česnekem

• Grilované vykoštěné kuřecí stehno 

   s hrubým pepřem a slaninou

• Filety z lososa s citronovou omáčkou      
   a koprem

• Panenka hříbkovou omáčkou, americké      
   brambory

• Svíčková na smetaně, houskový knedlík      
   s brusinkami

• Kachní stehno, 2 druhy zelí, bramborový      
   a karlovarský knedlík

• Pečené koleno 

• Kuřecí minišpízy

• Kuřecí paličky na medu

• Sušené švestky marinované ve slivovici      
   pečené v anglické slanině

• Hovězí líčka na červeném víně                                                         

• Bramborová kaše se smetanou      
   a máslem                                     

• Dušená zeleninka na másle

• Listový špenát se smetanou 

• Zámecké lahůdkové brambory      
   vařené s máslem

• Šťouchané brambory s cibulkou

• Bramborový salát s domácí majonézou

• Smetanové gratinované brambory

• Pečené brambory s tymiánem

• Grilovaná zelenina s bazalkou a olivovým     
   olejem

• Těstovinový salát s čerstvou zeleninou

Rauty



Plánujete svou svatební cestu? Chcete udělat novomanželům radost 
 nebo zpříjemnit výročí svatby svým blízkým? Pošlete je do Hotelu Salety 
 ve Valticicích s využitím Romantického balíčku na 2 noci s bohatou 
snídaní  a večeří formou slavnostního 4chodového degustačního menu 
s ochutnávkou vína a romantickou výzdobou pokoje. Nechejte se hýčkat   
a užijte si pohodlí se zárukou soukromí a romantiky v podzámčí.

Pokud máte zájem o osobní schůzku ohledně 
uspořádání Vaší svatby v Hotelu Salety****  ve 
Valticích, předběžnou kalkulci nebo máte jakékoli 
další dotazy, kontaktujte přímo provozní hotelu: 
 
Kateřina Palínková
Tel.: +420 778 013 212 
 manager@hotelsalety.cz

Hotel Salety****
Zámecká 239
691 42 Valtice
Tel.: +420 518 329 090  
recepce@hotelsalety.cz

1. rok Bavlněná svatba

2. rok Papírová svatba

3. rok Kožená svatba

4. rok Květinová svatba

5. rok Dřevěná svatba

6. rok Železná či zinková svatba

7. rok Měděná či vlněná svatba

8. rok Plechová svatba

9. rok Hliněná svatba

10. rok Cínová či růžová svatba

11. rok Ocelová svatba

12. rok Hedvábná svatba

13. rok Krajková svatba

14. rok Slonovinová svatba

15. rok Křišťálová či skleněná svatba

20. rok Porcelánová svatba

25. rok Stříbrná svatba

30. rok Perlová svatba

35. rok Korálová svatba

40. rok Rubínová svatba

45. rok Safírová svatba

50. rok Zlatá svatba

55. rok Smaragdová svatba

60. rok Diamantová svatba

70. rok Platinová svatba

75. rok Korunová svatba

Romantický
pobyt pro dva

Výročí svatby

www.hotelsalety.cz

přímo pod Valtickým 
 zámkem

Nenechte si ujít
akční 

balíček


