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Vaša rozqr ávková svadba
plná Lásky a Vášne,

kde na Vás čakajú 3 svadobné dary hotela 
GOLDEN ROYAL

Boutique Hotel & Spa ****



Naše svadby

manželia Tokárovci

„Hotel Golden Royal sme si s mojím (už) manželom vybrali pre našu svadbu na základe referencií od našich známych a dobré 
meno tohto hotela budeme aj my určite šíriť ďalej. Vďaka úžasnému a ústretovému prístupu zo strany manažmentu a celého 
personálu sme prežili nezabudnuteľný svadobný deň. Už počas komunikácie pred svadbou sme nadobudli dojem, že všetko 
bude bezchybné, prístup hotela k našim špecifi ckým požiadavkám bol skutočne výnimočný. Nemýlili sme sa. Svadbu sme si 
želali mať v námorníckom štýle a výzdoba sály prekonala naše očakávania, servítky, misy na jedlo, a aj svadobné menu bolo 
vytvorené tak, aby naplnilo naše predstavy – to všetko v cene sva-
dobného balíka. Obsluha bola fantastická a milá, na jedlo sa nečaka-
lo, všetko klapalo ako hodinky. Kvalita jedla bola pre nás na prvom 
mieste, v tejto oblasti sme veľmi nároční, a kuchár obstál minimálne 
na jednotku. Na chuť svadobnej torty sa dodnes spomína na rodin-
ných stretnutiach :). Aj po ukončení hostiny prebehlo všetko v pori-
adku, podľa dohody. Za všetku prácu a snahu patrí od nás celému 
personálu jedno veľké ĎAKUJEM. Želáme každému, aby mohol zažiť 
tak výnimočnú svadbu, akú sme vďaka Golden Royal-u prežili my.“ 

„Sme veľmi radi, že sme si vybrali práve Váš hotel pre 
náš veľký deň. Už počas príprav a organizovania sme sa 
stretli s ústretovosťou a príjemným jednaním. Počas 
svadobného dňa prebehlo všetko bez najmenšej 
chybičky, skvelé jedlo, príjemný a ústretový personál. 
Dodnes sa stretávame s pozitívnymi ohlasmi od rod-
iny a známych, ktorí boli nadmieru spokojní. Sme 
veľmi radi, že sme mohli stráviť svoj deň práve u Vás 
a za všetko Vám veľmi pekne ďakujeme.“

„Dobrý deň, nastala realita, každodenný život, svadobná cesta za 
nami, no my sa stále vraciame v spomienkach na našu svadbu, 
ktorú ste nám hlavne Vy a Váš úžasný personál pomohli zreal-
izovať. Ešte raz sa chceme za všetko poďakovať Vám aj všetkým, 
čo prispeli k nášmu úžasnému svadobnému dňu.“ 

Iveta a Mar ek Vajdovi

Peter  a Mar cela Kasper 



Svadobné dar y

Apar tmán qr e mladomanželov počas 
svadobnej noci s poukazom qr e dve osoby
do Indických Ájur védskych kúpeľov

Tradičné qr ivítanie mladomanželov

Tradičný redový tanec

Slávnostný prípitok
Rozbíjanie taniera a zametanie črepín

Pre Vašich hostí pripravíme občerstvenie:
Slovenská pálenka + cupcakes

1. dar

3

2. dar

3. dar

hotela GOLDEN ROYAL



Svadobný balík Sauvage
1. Svadobný chod

Aper it ív
0,1l       Martini Bianco s citrónom

0,1l       Martini Rosso s pomarančom

0,1l       Hubert Club s chipsom a žltým melónom

Nealko nápoje bez st ar ost í
počas celej svadobnej hostiny Vám náš personál servíruje nealko nápoje

(minerálna voda s citrónom, nesýtená voda s limetou a mätou, nealko ochutené)

Predjedlo
120g       Kurací koktail so zeleninkou a jemným  francúzskym dresingom

120g       Šunková rolka plnená syrom ricotta s pečenými papričkami a slaninkovým chipsom 

80g       Prosciutto prekladané paradajkami a mozzarellou s bazalkovým pestom a píniami  

100g       Baklažánový tatarák na pečených slaninkových chipsoch   

Polievka
0,4l       Slávnostná slepačia s domácimi rezancami, plnkou, mäsom a zeleninou

0,4l       Hráškový krém s mätovým pestom a profi terolkami

Hlavné jedlo
200g       Bravčová panenka ovinutá slaninkou s morčacou kapsou plnenou špenátom 

a špargľou na holandskej omáčke, zemiaková štrúdľa 

200g       Bravčová panenka obalená bylinkami so syrovým prelivom a zemiakmi Anna 

cena balíka 36€ / osoba 



Svadobný balík Sauvage
2. Svadobný chod - kombinácia studeného a teplého bufetu

Studený bufet
250g       Domáce špeciality

30g       Bravčové kare plnené domácou plnkou

30g       Pečené bavorské koleno

20g       Bravčový paprikový bôčik

50g       Pečené kuracie stehná 

30g       Husacia paštéka 

30g       Údená krkovička

30g       Sterilizovaná zelenina

40g       Zeleninová obloha 

Šaláty
250g       Mix farebných listov s kôprovým dresingom a grilovanými kuracími nugetkami

Teplý bufet
80g       Koktailové kuracie rezne vyprážané v cestíčku

80g       Koktailové bravčové rezne vyprážané v trojobale

Príloha: 150g       Bavorský zemiakový šalát

250g       Plnené kapustné holúbky

300g       Domáce spišské pirohy

cena balíka 36€ / osoba 



Svadobný balík Enchanter 
1. Svadobný chod

Aper it ív
0,1l       Martini Bianco s citrónom

0,1l       Suché Martini s olivou
0,1l       Hubert De Luxe s jahodou alebo so žltým melónom 

0,1l       Prosecco s granátovým jablkom
0,1l       Campari s pomarančovým džúsom

Nealko nápoje bez st ar ost í
počas celej svadobnej hostiny Vám náš personál servíruje nealko nápoje

(minerálna voda s citrónom, nesýtená voda s limetou a mätou, nealko ochutené)

Predjedlo
80g       Kačací rilettes s pomarančovým chutney 

80g       Údené kačacie prsia s cuketovým závinom plnený ratatouille zeleninou zdobené mrkvovým pyré
80g       Divinová paštéta s vinným želé a brusnicovou marmeládou

120g       Talianska šunka so žltým melónom a medovo balzamikovým dresingom
120g       Kuracie fi lé na rukolovo špargľovom šaláte s francúzskym dresingom   

Polievka
0,4l       Slávnostná slepačia s domácimi rezancami, plnkou, mäsom a zeleninou

0,4l       Hovädzia consommé s mäsovými taštičkami a zeleninou
0,4l       Tekvicový krém s chilli a pistáciami

Hlavné jedlo
210g       Tri druhy pečených mias - kuracie zapečené s brokolicou a syrom, bravčová panenka 

plnená talianskou šunkou a hovädzia sviečkovica zapečená husacou pečeňou na omáčke 
demi-glás servírované s plneným zemiakom s paradajkovým šalátom a dusenou ryžou

180g       Konfi tované kačacie prsia s medovou kôrkou a sezamom na chutney z granátového jablka, 
servírované so zemiakovými kroketami a dusenou ryžou

200g       Bravčový chateaubriand na grilovaných cuketách s dubákmi a koňakovým prelivom, 
varený zemiak plnený ratatouille, dusená ryža

150g       Morčacie prsia plnené špargľou, šunkou a syrom na omáčke z višní a griotky,
servírované s ryžou a zemiakovými valčekovými kroketami

Káva
Presso s mliekom

cena balíka 42€ / osoba 



2. Svadobný chod - kombinácia studeného a teplého bufetu

Studený bufet
300g       Misy miešané syrovými a mäsovými špecialitami zdobené zeleninou, pečivo

30g       syrová roláda s hroznom a orechmi,
30g       syrová roláda so šunkou a olivami,

40g       šunkovo-penová roláda,
50g       kuracia roláda so špargľou,

50g       kuracia roláda s brokolicou a mrkvou,
50g       paštéta pečená v lístkovom ceste,

50g       debrecínska bravčová pečienka plnená klobásou,
50g       bravčová galantína plnená špenátom a hlivou,

40g       Hovädzia roláda plnená avokádom a syrom
50g       plnené vajíčka so žĺtkovou fášou,

60g       plnené paradajky so šunkovou penou,
ovocná výzdoba, zeleninová výzdoba, pečivo 

Šaláty
250g       Grécky šalát

250g       Mix farebných listov s fi letovanými pomarančmi, vlašskými orechmi
a kúskami kuracieho mäsa

Teplý bufet
150g       Jelenie ragú na víne

Príloha: 200g       slaninkovo - žemľový knedlík
150g       Grilovaný losos s čerstvým špenátom a citrónovým prelivom

Príloha: 200g       Anglická zelenina
80g       Koktailové kuracie rezne vyprážané v cestíčku

80g       Koktailové bravčové rezne vyprážané v trojobale
Príloha: 200g       Zemiakový šalát

250g       Plnené kapustné holúbky
300g       Domáce spišské pirohy

cena balíka 42€ / osoba 
Svadobný balík Enchanter 



Svadobný balík Amour 
1. Svadobný chod

Aper it ív
0,1l       Prosecco s jahodou alebo so žltým melónom

0,1l       Suché Martini s olivou
0,1l       Hubert De Luxe s granátovým jablkom

0,1l       Prosecco s granátovým jablkom
0,1l       Campari s pomarančovým džúsom

Nealko nápoje bez st ar ost í
počas celej svadobnej hostiny Vám náš personál servíruje nealko nápoje

(minerálna voda s citrónom, nesýtená voda s limetou a mätou, nealko ochutené)

Predjedlo
80g       Údené kačacie prsia s cuketovým závinom plnený ratatouille zeleninou zdobené mrkvovým pyré

80g       Parfait z husacej pečene s tokajským želé a brusnicovým chutney
80g       Divinová paštéta v sézamovej kruste na rímskom šaláte so šípkovou zálievkou 

70g       Sušená sviečkovica so sardelovým maslom a kráľovským capary    

Polievka
0,4l       Slávnostná slepačia s domácimi rezancami, plnkou, mäsom a zeleninou

0,4l       Tekvicový krém s chilli a pistáciami
0,4l       Bažantia s brandy a domácou cestovinou  

Hlavné jedlo
210g       Tanier kráľovnej Anny - kuracie prsia ovinuté šalviou a slaninkou, bravčová panenka
 obalená v slnečnicových semiačkach a hovädzia sviečkovica zapečená s avokádovým pyré

 na jemnej krémovej omáčke s valčekovými kroketami a dusenou ryžou

200g       Hovädzia sviečkovica prekladaná husacou foiegras na calvadosovej omáčke, zemiaky Anna

200g       Teľací chrbát s bylinkovo maslovým prelivom, zemiakové medailóny so stohom zelenej špargle

Zákusky
4 kusy / osoba 

Káva
Presso s mliekom

cena balíka 55€ / osoba 



Svadobný balík Amour 
2. Svadobný chod

150g       Kuracie prsia vyprážané v mandľových lupienkach 
na omáčke z čerstvých pomarančov, servírované s gratinovanými zemiakmi

150g       Bravčový Cordon Bleu s restovanými šampiňónmi, servírované s lámanými zemiakmi s olivami

220g       Plnené kuracie stehno z vidieckej hydiny s domácou plnkou, 
servírované s lámanými zemiakmi s pestom

3. Svadobný chod - kombinácia studeného a teplého bufetu

Studený bufet
300g       Misy miešané syrovými a mäsovými špecialitami zdobené zeleninou, pečivo  

30g       syrová roláda s hroznom a orechmi,
30g       syrová roláda so šunkou a olivami,

40g       šunkovo-penová roláda,
50g       kuracia roláda so špargľou,

50g       kuracia roláda s brokolicou a mrkvou,
50g       paštéta pečená v lístkovom ceste,

50g       debrecínska bravčová pečienka plnená klobásou,
50g       bravčová galantína plnená špenátom a hlivou,

50g       plnené vajíčka so žĺtkovou fášou,
60g       plnené paradajky so šunkovou penou,
ovocná výzdoba, zeleninová výzdoba, pečivo    

Teplý bufet
150g       Jelenie ragú na víne

Príloha: 200g       slaninkovo - žemľový knedlík

150g       Steak z lososa s listovým špenátom a citrónovým prelivom, 
varené zemiaky s petržlenovou vňaťou

100g       Vyprážané kuracie nugetky obalené v sezamových semiačkach, 
servírované s opekanými zemiakmi a grilovanou zeleninou

250g       Plnené kapustné holúbky
300g       Domáce spišské pirohy

cena balíka 55€ / osoba 

Šaláty
250g       Grécky šalát 

Rybacia špecialit a
Losos s morskými plodmi a suši 



1. Prenájom a kapacita miestnosti
Zimná záhrada – kapacita do 70 osôb

Svadobná / Kongresová sála – kapacita do 120 osôb
Toskánska záhrada – kapacita do 30 osôb
Svadobný salónik – kapacita do 30 osôb

Po danej hodine až do skončenia svadby sa hradí 50 € za každú načatú hodinu.
Za personál sa nehradí po celú dobu svadobnej hostiny.

2. Konzumácia
Reštaurácia Golden Royal povoľuje hosťom priniesť si alkohol, víno, koláče a torty.

V prípade donesenia vlastného alkoholu a vína účtujeme paušál vo výške 70 € 
pri počte osôb do 50 a paušál vo výške 110 € pri počte nad 50 osôb.

Hosťom ponúkame aj možnosť nákupu našej ponuky vín a alkoholu za zvýhodnené ceny.

3. Tovar hostí
Hostia prinášajú svoj tovar na svadbu v piatok, deň pred svadbou, v čase medzi 15.00 a 17.00 hod. 

Je potrebné ohlásiť sa na recepcii hotela a oboznámiť recepčnú o dôvode príchodu. 
Tá následne informuje manažéra, ktorý zabezpečí prevzatie tovaru.

Zimná záhrada, Toskánska záhrada, Svadobný salónik: tovar sa podáva z Vodnej ulice.
Svadobná / Kongresová sála: tovar sa podáva zo Štefánikovej ulice, priamo cez vchod do Svadobnej 

/ Kongresovej sály. Tovar hostí sa následne odkladá do chladiacich boxov.
Po ukončení svadby si hostia odnášajú so sebou zvyšné koláče, alkohol a i.. 

Najneskôr na druhý deň ráno do 11.00 hod..

4. Zasadací poriadok a zmeny počtu osôb:
Pri dohadovaní akcie s manažérom 1 mesiac pred jej uskutočnením Vám bude vydaný plán zasadacieho poriadku. 

Hostia si tak pripravia zasadací poriadok a menovky. Zasadací poriadok sa odovzdáva v piatok spolu s tovarom 
manažérovi Golden Royal. Uprednostňujeme, aby si hostia rozložili menovky na stoly sami, prípadne ak si želajú, 

aby to urobil čašník, žiadame presné dodržanie mena na zasadacom pláne 
s menom na menovke. V termíne 1 týždeň pred svadbou v pracovný deň – teda v piatok, je potrebné nahlásiť 

presný a zároveň konečný počet osôb. V prípade znižovania počtu osôb v termíne 7 až 0 dní pred dňom konania 
svadobnej hostiny sa účtuje storno poplatok vo výške 10 € / za každú odhlásenú osobu. Tento poplatok dostanú 

klienti v konečnom zúčtovaní po ukončení svadobnej hostiny.

Svadobné podmienky

Svadobný balík 
SAUVAGE

Svadobný balík
ENCHANTER

Svadobný balík
AMOUR

Zimná záhrada Prenájom 300 €
do 23:00

Prenájom 300 €
do 23:00

Prenájom 300 €
do 23:00

Svadobná/Kongresová sála Prenájom 200 €
do 23:00

Prenájom 200 €
do 23:00

Prenájom 200 €
do 23:00

Toskánska záhrada Prenájom 100 €
do 23:00

Prenájom 100 €
do 23:00

Prenájom 100 €
do 23:00

Svadobný salónik Prenájom GRÁTIS
do 23:00

Prenájom GRÁTIS
do 23:00

Prenájom GRÁTIS
do 23:00



5. Platobné podmienky
V prípade záujmu organizovania svadby v reštaurácii Golden Royal sa prijme nezáväzná rezervácia, 

ktorú je potrebné potvrdiť do 14 dní od jej nahlásenia, a to zálohou:

v Svadobnej a kongresovej sále vo výške 200 €
v Zimnej záhrade vo výške 300 €

v Toskánskej záhrade vo výške 100 €
v Svadobnom salóniku vo výške 100 €

Záloha je v prípade zrušenia nevratná, nakoľko jej zaplatením sa považuje rezervácia za záväznú. Konkrétne menu 
je potrebné dohodnúť najneskôr 1 mesiac pred svadbou s manažérom Golden Royal. V termíne 1 deň pred svadbou 

je potrebné uhradiť druhú zálohu vo výške 70% z vykalkulovanej sumy v Kalkulačnom liste. Konečná suma 
/ doplatok, sa hradí hneď nadránom po ukončení svadby, a to vrchnému čašníkovi zodpovednom za priebeh akcie. 

Ten odovzdá klientovi „Zúčtovací list - Faktúru“, ktorú klient odsúhlasí a uhradí zvyšnú sumu.

6. Svadobné torty a zákusky
Golden Royal Reštaurácia je známa pečením fantastických zákuskov. Ponúkame rôzne druhy svadobných tort, 

tradičných slovenských zákuskov, cupcakov, makaróniek....

7. Svadobná výzdoba
Pre túto výnimočnú udalosť Vám ponúkame kompletnú svadobnú výzdobu podľa Vašich predstáv. 

Bude nám potešením zdieľať s Vami Vaše prípravy, aby ste svoj deň mohli prežiť podľa seba a predsa inak...

8. Hudba
Zimná záhrada: odporúčame DJ-a, živú kapelu, živú ľudovú muziku.

Kongresová / svadobná sála: odporúčame DJ-a, živú kapelu, živú ľudovú muziku.
Toskánska záhrada a Svadobný salónik: poskytujeme reprodukovanú hudbu z CD prehrávača.

9. Parkovanie
Ponúkame možnosť rezervácie parkovacích miest (počet po dohode s manažérom reštaurácie)

10. Ubytovanie pre mladomanželov a svadobných hostí
Ponúkame ubytovanie v izbách a apartmánoch. Pre mladomanželov poskytujeme apartmán s prekvapením 

GRÁTIS. V prípade, ak si u nás želáte ubytovať svojich hostí ponúkame Vám ubytovanie so zľavou.

Svadobné podmienky

Pultové ceny Ceny pre svadobných hostí

Jednoposteľová izba 95 € 60 €

Dvojposteľová izba 110 € 80 €

Apartmán 135 € 100 €



Golden Royal Reštaurácia je známa pečením fantastických múčnikov. 
Ponúkame rôzne druhy svadobných tort:

       Tvarohová z lesných plodov /v tvare dvoch sŕdc/
       Dobošová s karamelovými oplátkami
       Jemná orechová
       Tiramisu svadobná torta
       Ananásová - Biele pohladenie
       Čokoládovo banánová
       Čiernohorská čokoládovo - višňová torta
       Esterházy torta

       Cena torty je individuálna, podľa veľkosti a druhu.

Svadobné zákusky�
1 ks opitý Izidor, 1 ks punčový rez, 1 ks kokosový rez, 1 ks orechová kocka, 1 ks čokoládový rez, 

1 ks Linecké, 1 ks banánová roláda, 1 ks trubička z lístkového cesta, 1 ks pomarančový rez, 
1 ks londýnsky rez, 1 ks dobošový rez, 1 ks piškótové guľky, 1 ks zamatová roláda, 1 ks prezident rez, 

1 ks vanilkové rožky, 1 ks trikolóra, 1 ks parížske rožky, 1 ks ananásový rez.

Cena zákuskov 0,55 € / ks

Ďalšie úžasné špeciality, ktoré Vám s radosťou pripravíme:

 Cupcake – 1,50 € / ks
 Makarónky – 1,50 € / ks
 Pagáče (škvarkové, zemiakové, sýrové) – 0,50 € / ks
 Tyčinky (morská soľ, rasca, syr) – 0,30 € / ks
 Pizza slikáčik z lístkového cesta – 0,30 € / ks

Zákusky sa pripravujú z domácich surovín a je samozrejmosťou, že zákusky podľa 
Vášho želania aj krabičkujeme na výslužky. V prípade že si želáte zákusky z iného druhu

radi Vám zostavíme ponuku na mieru.

Svadobná tor ta a zákusky


