
Svadobné menu

SVADOBNÝ 
BALÍČEK 49 €  /os

3 Prípitok mladomanželov – pivo, whisky, prosseco   

3 Prípitok  prosseco pre všetkých hostí

PREDJEDLO

1. Pálený oštiepok sypaný malinovým prachom na cibuľovom 
pyré, bobuľové ovocie, cibuľový lupeň a náš pivný chlieb 

2. Domáce kačacie paté s ovocím a mikro bylinkami, domáci 
chlebík 

POLIEVKA

1. Silný domáci vývar z hovädzej hrude, parená zelenina, mäso, 
pečené celestínske rezance

2. Karfiolový krém s hráškom, parfumovaný fermentovanou 
vanilkou

HLAVNÉ JEDLO

1. Konfitované kačacie stehno na marinovanej červenej kapuste 
s višňami, varený chlieb opečený na orieškovom masle a slama 
z kyslej kapusty

2. Bravčové líčka na našom Nestville Beer – tmavom ležiaku 13° 
konfitované, so zemiakovo hráškovým pyré, glazovaná baby 
mrkva v mede a mrkvové hobliny, ryžový chips

DEZERT  (možnosť servírovaného dezertu 
za príplatok 3,90 €)

1. Naše domáce wafle s malinovým prachom a penou 
z čokoládového likéru Two Storks (1, 3, 7, 8)

2. Tekvicový koláč s vanilkovou zmrzlinou a smotanovým 
karamelom s Nestville whisky (1, 3, 7)

BUFET TEPLÝ 

• Losos na grile preliaty bylinkovo - smotanovou omáčkou

• Grilované kuracie prsia pečené s paprikovou omáčkou 

• Divinové ragú z danielika 

• Halušky s domácou bryndzou a slaninkou 

• Fazuľové struky s cherry paradajkami 

• Grilovaná zelenina 

• Pečené zemiaky s rozmarínom 

• Ryža 

• Pečené paradajky s parmezánom

• Linguinne so špenátom a parmezánom 

3 Bufety od 22:00

BUFET STUDENÝ

• Listový šalát + zálievka krutóny

• Paradajka, paprika, uhorka

• Nárez našich domácich syrov 

• Nárez našich domácich mäsových údenín pečivo (viac druhov)



POMAZÁNKY

• Škvarková

• Bylinková

• Cviklovo - chrenovo - hľuzovková so syrom mascarpone

PEČIVO

• Domáce chleby 

• Celozrnné

• Tmavé

• Bezlepkové

• Cereálne

 3 1L limonády (citrón/mäta) pre 4 osoby zdarma

 3 Espresso pre každého v cene

 3 Prenájom miestnosti do 3:30 hod zdarma,  
po 3:30 každá začatá hodina 100 eur

 3 Prenájom  6x TV zdarma

 3 Možnosť personifikovanej etikety fľaše Nestville Beer alebo 
Nestville Whisky, ako svadobný dar pre hostí  
(grafický návrh a etiketa v cene)

 3 Možnosť vlastného alkoholu pri korkovnom 3 eurá/osoba –  
k tejto možnosti ponúkame našu produkciu alkoholu  
za zvýhodnené ceny, ako alternatívu k vlastnému alkoholu  
,,bez starostí“

 3 1x apartmán v Nestville Taberna pre potreby hostí – nie nocľah

 3 Príručný sklad

 3 Sviečky, medené svietniky a medené vázy k dispozícií v cene

ZOZNAM ALERGÉNOV: 

1. Obilniny obsahujúce glutén (lepok) a výrobky z nich.  2. Kôrovce a výrobky z kôrovcov.  3. Vajcia a výrobky z vajec.  4. Ryby a výrobky z rýb.  5. Arašidy a výrobky 
z arašidov.  6. Sójové bôby a výrobky zo sójových bôbov.  7. Mlieko a mliečne výrobky (vrátane laktózy).  8. Orechy, konkrétne mandle, lieskové oriešky, vlašské 
orechy, kešu oriešky, pekanové orechy, brazílske orechy, pistáciové oriešky, makadamové orechy a queenslandské orechy a výrobky z nich.  9. Zeler a výrobky zo 
zeleru.  10. Horčica a výrobky z horčice.  11. Sezamové semeno a výrobky zo sezamových semien.  12. Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 
mg/kg alebo 10 mg/l z hľadiska celkového obsahu SO2, ktoré sa majú počítať pri výrobkoch určených na priamu konzumáciu alebo po obnovení podľa pokynov 
výrobcov.  13. Vlčí bôb a výrobky z vlčieho bôbu.  14.  Mäkkýše a výrobky z mäkkýšov.  15. Škorica  16. Med


