
Svatební den krok za krokem
by 

SIGNATURE  RESTAURANT



Nabízíme
Exkluzivní designové prostory



Nabízíme
lokaci v Hotelu Victory přímo u D1 
se 150 parkovacími místy



Prostory – možnosti set-up
 » Restaurace - 90 míst k sezení
 » Banket - 160 míst k sezení
 » Večírek - 220 míst stání
 » Salonek - divadlo 70 míst
 » Salonek - škola 44 míst
 » Salonek - kulaté stoly 48 míst

Všechny prostory plně 
klimatizovány, denní světlo 
s možností zatemnění 
roletami, bezbariérový přístup, 
vysokorychlostní wifi



1. krok

Slavnostní oběd
Tradiční svatební 3 chodové menu 
590 Kč / osoba
 » Telecí paštika se zeleným pepřem, 

cibulová marmeláda
 » Slepičí vývar, domácí nudle, játrové 

knedlíčky, zelenina
 » Hovězí pečeně na smetaně 

servírovaná s karlovarským knedlíkem

Tradiční svatební 4 chodové menu 
690 Kč / osoba
 » Telecí uzený jazyk s křenovo 

jablečným krémem, pošírovaný chřest
 » Slepičí vývar, domácí nudle, játrové 

knedlíčky, zelenina
 » Hovězí líčka na víně, bramborové pyré, 

kořenová zelenina
 » Jablka v županu s vanilkovou 

omáčkou, domácí čokoládová 
zmrzlina

Signature 5 chodové menu s vinným párováním  980 Kč / osoba 
Uvedená cena bez vín
 » Náš uzený losos, tymiánový bramboráček, kaviár, wasabi, creme 

fraiche PLANETA ROSÉ DOC PLANETA 
 » Hovězí consommé, morek, křen, zastřené vejce
 » Svazek chřestu, smetana, letní smrž CHARDONNAY-PINOT GALA 

BAVORY 
 » Pečené jehněčí, smetanové brambory, provensálská zelenina, 

glazé PLAN PEGAU ROUGE
 » Jahody s grand marnier a chilli, bazalka s mátou, domácí 

vanilková zmrzlina, drobenka PORT FONSECA 20 OLD TAWNY

Dětské menu 240 Kč / dítě
 » Slepičí vývar, domácí nudle, knedlíčky, zelenina
 » Smažené kuřecí miniřízečky s bramborovou kaší nebo domácími 

hranolkami



2. krok

Odpolední snack
240 Kč / osoba
 » domácí grissini
 » krekr s olivovou tapenádou
 » bliny s našim uzeným lososem
 » plněný gougeres /houbový, 

mozzarella s rajčaty, prosciutto 
s rukolou/



studená část
 » náš uzený losos
 » celerovo jablečná remuláda s uzeným 

kachním prsem
 » pečené grenaille s kozím sýrem se šneky 

a bylinkovým pestem
 » salát z pečené řepy s kozím sýrem
 » hummus
 » tabouleh salát
 » nicoise salát
 » ceasar salát

teplá část
 » kuřecí kari na thajský způsob s kokosovým 

mlékem
 » arborio rizoto s plody moře

carving servis – krájení mas před hosty
 » hovězí rump steak
 » jehněčí kýta na rozmarýnu
 » pečený losos v solné krustě
 » smetanové brambory, brambory salardaise, listový 

špenát, grilovaná zelenina, jasmínová rýže

miny dezerty
 » čokoládový lanýž
 » čokoládová ganache s rozinkami
 » ovocné mini tartaletky
 » kávová pěna
 » crème brûlée
 » ovocný salát

3. krok

Slavnostní večeře formou 
buffetu
Buffet 890 Kč / osoba



 » hovězí tatarák na klasický způsob
 » selekce evropských uzenin a sýrů
 » smažené mini řízečky
 » hovězí gulášek
 » výběr domácího pečiva

4. krok

Noční pohoštění – vyproštění
Buffet 340 Kč / osoba



Nabídka vín - Lahve 0,75 L

Šumivá
 » Prosecco di Valdobbiadene (IT) 6 30,-

Bílá
 » Ryzlink Rýnský Stříbrný Sonberk, Mikulovsko (CZ) 540,-
 » Riesling Dr. Loosen Trocken, Mosel (D) 600,-
 » Pinot Grigio Castel Sallegg, Alto Adige (IT) 600,-

Červená
 » Cote Du Rhone Rouge, Roger Perrin,  

Vallé du Rhone (FR) 590,-
 » Conde de Valdemar Crianza, Rioja (ESP) 640,-
 » Plan Pegau Rouge, Vallé du Rhone (FR) 560,-

5. krok

Nápojové menu

Nealko nápojový balíček
neomezená konzumace 
290,-/osoba
 » perlivá / neperlivá voda 

SIGNATURE
 » džusy – jablko, pomeranč
 » coca- cola, fanta, sprite, 

tonic,…
 » SIGNATURE limonáda
 » káva nebo čaj



 » hudební doprovod – od instrumentálních 
hráčů až po kvalitního DJ

 » mobilní kasíno
 » vodní dýmky
 » iluzionista
 » performance show
 » animátoři pro děti
 » tradiční svatební program

6. krok

Zábava
Postaráme se o veškerý 
program a zábavu 
v průběhu vaši svatby



 » Jednolůžkový pokoj 1690,- Kč
 » Dvojlůžkový pokoj 1990,- Kč
 » Apartmán pro novomanžele 

jako dárek od společnosti

7. krok

Ubytování



Děkuji za pozornost

Veškeré ceny uvedeny s DPH a jsou platné v počtu od 30 osob

JIŘÍ LEŠIKAR

+420 776 187 031

jirka@restaurantsignature.cz

RESTAURANTSIGNATURE.CZ

Všechny nabídky jsou 
informativního charakteru a lze 
s nimi pracovat co do obsahu 
na základě Vašeho požadavku


