
Jméno nevěsty: ...........................................................................................

Jméno ženicha: ..........................................................................................

Počet svatebčanů: .......................................................................................

Předpokládaný čas příjezdu na Svachovku...........................................................

Předpokládaný čas svatebního obřadu...............................................................

Kontakty: ..................................................................................................
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Svatba
na Svachovce

gDatum svatby

.............................

Informativní průvodce svatební hostinou 

Srdcem naší usedlosti u Českého Krumlova je velmi atypický malý pivovar Glokner,

který je přímou součástí bývalého hospodářského dvora. Celý areál doplňuje 

sousedící statek přeměněný na stylovou destilérku Svach. 

Romantický rybníček Glokáč s velkorysým molem malebně propojuje tyto dvě hlavní

dominanty. Klidná hladina rybníka zrcadlí nebe a na břehu rostoucí staré vrby.

Terasy nad molem zahalené do barevných květin a panorama lesnatých kopců

dotváří čarovnou náladu Svachovky.

Vážení snoubenci,

pokud pro svůj svatební den hledáte místo  s kouzlem a poetikou venkova...

pak nám bude ctí nabídnout vám naše služby.

Svatbu na venkově vyhledává stále více moderních párů.

Neztrácí nic na komfortu a atraktivitě.

Je romantická, je stylová, je trendy.

Očekáváte-li péči, vstřícnost a kvalitu vyšší gastronomie,

pak vám s radostí vyplníme vaše sny o tom nejkrásnějším dni vašeho života.
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Romantika na Svachovce
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Romantika na Svachovce

Večerní poetika na mole rybníčku Glokáč

Noční kouzlo u pivovarské věže se zvonem GLOK
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Svatební obradˇ

v ceně je 6x židle bílá, svatební altánek, stoleček
se sukýnkou, koberec zelený 6x1,5m, slavnostní
přípitek pro nevěstu, ženicha a oddávajícího, možnost připojení el. energie, úklid

v ceně je 8x židle bílá, svatební altánek, stoleček
se sukýnkou, koberec zelený 6x1,5m, lavičky a
křesílka 30míst, slavnostní přípitek pro nevěstu, ženicha a oddávajícího, 
možnost připojení el. energie, možnost večerního fotografování na mole, úklid

Obrad na zahrade Svachovka.............................................................1.000 ,-ˇ ˇ

Obrad na mole rybnícku Glokác........................................................2.000 ,-ˇ ˇ ˇ

Rozhodnete - li se , že budete mít obrad na Svachovce 
je nutné si predem zajistit termín na matrice 

v Ceském Krumlove.

ˇ
ˇ

ˇ ˇ

Nabídka našich služeb
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Svatební obradˇ

Svatební obřad na mole rybníčku Glokáč

Svatební obřad na zahradě



Nabídka našich služeb
Pronájem sálu.............................................3.000 ,-
Příprava sálu v den svatby a závěrečný úklid. Součinnost jednoho našeho pracovníka 
s agenturou zajišťující výzdobu

Ubrusy na stoly, povlaky na židle, založení příborů, skleniček, talířů, 
příprava stolů pro raut na sále

Příprava lobby baru

Uložení svatebního dortu a cukroví v den svatby ráno do chladících boxů

Rezervace parkovacích míst na parkovišti Svachovky

Příprava prostoru pro kapelu - součinnost při přípravě kapely

Slavnostní zvonění naším věžním zvonem Glok, uvítací přípitek s novomanželi a tradiční
rozbití talíře pro štěstí

K dispozici prostor baru u varny 

Možnost stylového i netradičního fotografování novomanželů ve všech prostorách Svachovky

Příprava stolu na svatební dary

Příprava stolu na svatební dort v sále a servis pro slavnostní krájení dortu

09.00-22.00..........................................................................................3.000,-

12.00-22.00..........................................................................................2.000,-

17.00-22.00..........................................................................................1.000,-
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Možnost výzdoby sálu den pred svatbou
v případě, že není sál obsazen

ˇ



Lobby bar
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Varianta usporádání svatební tabule
pro  50 osob

ˇ

TYP A

Možnost dalšího posezení pro cca 30 osob,
v patře posezení u spilky



Varianta usporádání svatební tabule
pro  59 osob
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TYP B

Sál

Lobby bar

WC PÁNIWC DÁMY

Rautové stoly
Kapela

Tanec
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Možnost dalšího posezení pro cca 30 osob,
v patře posezení u spilky



Varianta usporádání svatební tabule
pro  55 osob

ˇ

TYP C

Lobby bar

WC PÁNIWC DÁMY

Rautové stoly

Sál

Kapela
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Tanec

Možnost dalšího posezení pro cca 30 osob,
v patře posezení u spilky



Varianta usporádání svatební tabule
pro  92 osob

ˇ

TYP D

Lobby bar

WC PÁNIWC DÁMY

Rautové stoly
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Tanec

Kapela

Možnost dalšího posezení pro cca 30 osob,
v patře posezení u spilky



Varianta usporádání svatební tabule
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Pro cca 90 osob Pro cca 60 osob

Pro cca 90 osob Pro cca 55 osob

Pro cca 55 osob Pro cca 60 osob
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Pestrá nabídka možností pro fotografování
Celý areál je vám po dohodě k dispozici pro zhotovení svatebních fotografií.

Největší oblibě se těší molo rybníka Glokáče, z kterého se nabízí 

okouzlující pohled na rybník a celé jeho okolí.

Nevšední a velmi atraktivní je též fotografování na loďce.

Zvláště večerní záběry jsou nádherně poetické, něžné a velmi intimní.

Dalším zajímavým místem je destilérka, koštovna a obvzláště sklepy se sudy.

Pro pragmatičtěji založené novomanžele můžeme nabídnout například i některé

industriální prostory pivovaru Glokner.

Romantické páry naleznou úchvatná zákoutí kdekoli v okolní přírodě, na vřesové stráni

nebo třeba v ohradě s našimi hýčkanými ovečkami.

Vše závisí pouze na vašich představách a kreativitě.
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Pestrá nabídka možností pro fotografování
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Vaše svatební hostina se stane pro vás i vaše hosty 
nezapomenutelnou.

S láskou k vám - našim hostům, ke Svachovce a v neposlední řadě k poctivé gastronomii
jsme pro vás, pod profesionálním vedením šéfkuchaře Lukáše Andrlíka,

sestavili labužnické svatební menu 
. Svachovka Originál

Dbáme na pestrost a dokonalou vyváženost chutí.

Své svatební menu si samozřejmě můžete vybrat i sami z několika speciálních variant.
Pokud máte ještě jinou vysněnou představu, jistě vám vyjdeme vstříc 

a s naším zkušeným personálem najdeme vhodné řešení.

Zakládáme si na prvotřídní kvalitě.

 Používáme zásadně čerstvé suroviny především od
lokálních výrobců a farmářů. Sýry pak nabízíme převážně jihočeské.

Maso použité do všech pokrmů je ze zvířat chovaných volným způsobem na šumavských
pastvinách od společnosti ZEFA Volary.

Uzené maso, klobásy a uzené ryby jsou z naší udírny 
a při jejich přípravě používáme pouze sůl a přírodní koření.
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gMenu Svachovka Originál...430,-
Přípitek:
Svachův likér z hrušek Williams 20% podávaný ve stylové číši...........................................................60,-

Předkrm:
Losos uzený studeným kouřem z naší udírny, s rukolovým salátkem, 
koprovou smetanou a opečenými toasty...................................................................................110,-

Polévka:
Silný hovězí vývar s celestýnskými nudlemi, zeleninkou julienne, ovoněný kapkou višňovice Svach..............45,-

Hlavní jídlo:
Konfitovaná vepřová pečeně v polotmavém pivě Glok s bylinkami z naší zahrádky, kořenovou zeleninou
a šťouchanými bramborami se slaninou a cibulí..........................................................................215,-

Přípitky:

Sekt.....45,-.............Cinzano.....45,-.............Svachův likér z hrušek Williams 20%............60,-

Předkrmy:

Domácí paštika z kachních jater s brusinkami a opečenými toasty......................................90,-

Talíř domácího uzeného z naší udírny........................................................................110,-

Polévky:

Hovězí vývar z oháňky s nudlemi, zeleninou a játrovými knedlíčky.......................................40,-

Hříbkový krém s praženými ořechy a smrkovým olejem....................................................55,-

Hlavní jídla:

Vepřová panenka plněná švestkami, se švestkovou omáčkou s naší slivovicí Svach,

šťouchané brambory s cibulí a slaninou.....................................................................210,-

Vepřová panenka s hříbkovou nebo pepřovou omáčkou, 

šťouchané brambory s cibulí a slaninou.....................................................................220,-

Svíčková na smetaně s hovězím masem, kynutými knedlíky, brusinkami a šlehačkou.............175,-

Oběd je vydáván kuchařem v lobby baru před hosty a servírován obsluhou.

OBĚD
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VEČERNÍ RAUTY

RAUT 1: 450,-Kč/osoba

Teplé: 
Kuřecí a vepřové miniřízečky 70g+70g na osobu
Marinovaná žebra na černém pivu Glok 150g na osobu
Kuřecí křídla v pikantní marinádě 100g na osobu
Rozmarýnové brambory
2 druhy studených omáček

Studené:
Finger food 3 druhy po 2 ks na osobu 
Sýrová mísa 50g na osobu
Salámová mísa 50g na osobu
Roastbeef pečený do růžova 2000g
Tartar z lososa s caparami 1000g
Těstovinový salát 80g na osobu
Ovocná mísa
Pečivo 2 druhy
Zeleninová mísa 50g na osobu
Doplňky: hořčice, křen, cibulky, beraní rohy, okurky

RAUT 2: 550,-Kč/osoba

Teplé: 
Kuřecí a vepřové miniřízečky 70g+70g na osobu
Marinovaná žebra na černém pivu Glok 150g na osobu
Pomalu pečená marinovaná kýta 11kg - podávaná kuchařem
Kuřecí křídla v pikantní marinádě 100g na osobu
Rozmarýnové brambory
Grilovaná zelenina na česneku a balzamicu
2 druhy studených omáček

Studené:
Finger food 3 druhy po 2 ks na osobu 
Sýrová mísa 50g na osobu
Salámová mísa 50g na osobu
Roastbeef pečený do růžova 2000g
Tartar z lososa s caparami 1000g
Švarrcvaldská šunka na žlutém melounu 20g na osobu
Těstovinový salát 80g na osobu
Ovocná mísa
Pečivo 2 druhy
Zeleninová mísa 50g na osobu
Čokoládová fontána s ovocem
Doplňky: hořčice, křen, cibulky, beraní rohy, okurky

kalkulované pro 80 osob

Finger food

Rautový stůl



RAUT 3: 650,-Kč/osoba

Teplé: 
Kuřecí a vepřové miniřízečky 70g+70g na osobu
Marinovaná žebra na černém pivu Glok 150g na osobu
Pomalu pečená marinovaná kýta 11kg - podávaná kuchařem
Kuřecí závitky plněné sušenými rajčaty a mozzarellou 50g na osobu
Losos na čerstvých bylinkách 50g na osobu
Rozmarýnové brambory
Basmati rýže
Grilovaná zelenina na česneku a balzamicu
2 druhy studených omáček

Studené:
Finger food 5 druhů po 2 ks na osobu 
Sýrová mísa 50g na osobu
Salámová mísa 50g na osobu
Roastbeef pečený do růžova 2000g
Tartar z lososa s caparami 1000g
Švarcvaldská šunka na žlutém melounu 20g na osobu
Těstovinový salát 80g na osobu
Ovocná mísa
Pečivo 2 druhy
Zeleninová mísa 50g na osobu
Čokoládová fontána s ovocem
Doplňky: hořčice, křen, cibulky, beraní rohy, okurky
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VEČERNÍ RAUTY
kalkulované pro 80 osob

Raut je samoobslužný a průběžně po dobu 2 hodin doplňovaný do hmotnosti v nabídce.
Poté je ponechán ke spotřebě a odnášeno je jen jídlo, u kterého končí trvanlivost po 2-3 hodinách.

Losos uzený studeným kouřem z naší udírny

Domácí paštika z kachních jater Rautový stůl



POZDNÍ VEČEŘE

Hovězí guláš na polotmavém pivu Glok s pečivem...........................120,- Kč na osobu

Mix kuřecích a vepřových miniřízečků, chléb, okurka, zeleninový salát...150,- Kč na osobu

Tatarský biftek, olejové a suché topinky........................................800,- Kč za 1kg
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V případě, že má zákazník zájem si odnést zbytky po skončení svatby nebo druhý den, 
je třeba tuto skutečnost nahlásit předem.
Zákazník bere na vědomí, že toto jídlo není určeno k další konzumaci.

Destiláty a likéry z naší destilérky SVACH (pro svatby za příjemnější ceny)

Rum Tuzemák

Captain Morgan

Becherovka

Becherovka Lemond

Fernet

Fernet citrus

Peppermint Božkov

Vodka

Jelzin ovocný

Beefeater

Jameson

NABÍDKA NÁPOJU

Čepované pivo GLOK 12% světlé a polotmavé

Čepované pivo GLOK 7% (obsah alkoholu 2,2%)

Čepovaná domácí limonáda GLOK zázvor

Red Bull

Nealkoholické nápoje

Přívlastková vína Livi Dibňany

Rakouský Riesling Hagn

Stejnou péči, jako přípravě pokrmů v naší kuchyni, věnujeme i vaření piva v pivovaru
 a výrobě skvělých destilátů a likérů v destilérce .Glokner Svach

Bar u varny

Naše pálenky



w
Ubytování pro svatebčany ve dvou až čtyřlůžkových hotelových pokojích včetně snídaně 

od 650,-/osoba

Kapacita ubytování je až 80 osob.

Svatební noc 

pro novomanžele 

v romantickém levandulovém apartmánu 

ve venkovském stylu 

a s vlastními lázněmi (100 m2)

2.500,- Kč se snídaní

Ubytování

e
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Vážení snoubenci, 

objevte u nás srdečnou pohostinnost venkova.

Vyplňte tento nezávazný formulář a sjednejte si s námi informativní

schůzku spojenou s prohlídkou Svachovky.

Přijeďte se sami přesvědčit o malebnosti tohoto nádherného místa.

Při rozhodování vás mohou navíc zaujmout i relaxační lázně Mladina,

kde si můžete odpočinout a zregenerovat své síly po jistě náročném

a vyčerpávajícím svatebním dni. K dispozici jsou také masáže,

vnitřní bazén a vířivka s kouzelným výhledem do okolní krajiny.

Je možné, že vás tyto procedury zlákají a vy si svůj svatební den

prodloužíte o další, který už bude jenom váš. 

Dvou lidí, kteří spolu spojili své životy.

Kontakty na Svachovku

Svachovka - Svachův dvůr
Svachova Lhotka 1
382 32 Mirkovice

www.svachovka.cz

Těšíme se na setkání s vámi.

Ráda se vám bude věnovat
Hotel manager Vendula Tichá

tel.: +420 777 797 293
hotel.manager@svachovka.cz


