
Prečo zorganizovať svadbu v Apollo Hoteli?
   - jedinečná atmosféra priestorov s výhľadom na námestie  
   so sochou „Milencov“
   - výber z rôznych druhov svadobných sedení 
   - možnosť prípravy obradnej miestnosti priamo v hoteli 
   - vychýrená kuchyňa
   - profesionálny personál 
   - ubytovanie pre mladomanželov s raňajkami na izbu grátis
   - pohodlné parkovanie pred hotelom 
   - poradenstvo a dlhoročné skúsenosti pri organizácii svadieb 
   - dar Apollo Hotela pre novomanželov – darčekový poukaz na  
   menu s prípitkom v reštaurácii Sv. Huberta k 1. výročiu sobáša 

kapacita  Reštaurácia Sv. Huberta – max. 120 osôb 
   Salónik Levante – max. 40 osôb 

cenovo výhodné svadobné balíčky od 39 €/osoba 

Pre vypracovanie ponuky, kontaktujte prosím:  
marketing@apollohotel.sk, tel. č. 02/5596 8550

Fotogaléria: http://www.restauraciahubert.sk/galeria/svadby-eventy

Svadba ako na zámku v Bratislave? 
  Áno, svadobná hostina v Reštaurácii Sv. Huberta. 



1.chod:  
Hlavné menu

Aperitív Cinzano Bianco 
Predjedlo   Šunková terina so syrom a chrenom 
Polievka   Slepačia polievka s domácimi rezancami 
Hlavné jedlo   Kuracie a bravčové plátky na prírodno, zemiaky na cibuľke a hrášková ryža 

2. chod: 
Studený a teplý bufet

Studený bufet   Rozbif so zelerovo ananásovým šalátom 
   Kaviárové vajce 
   Šunková roláda s broskyňou 
   Francúzsky šalát 
   Zemiakový šalát 
   Miešaný šalát 
   Šunkovo – salámový tanier 
   Syrová misa 
   Ovocná misa 
Teplé jedlá s prílohou Kuracie prsia vyprážané 
   Pečené zemiaky 
   Guláš z daniela, žemľová knedľa 
   Pečená bravčová krkovička s kapustou a knedľou 

3. chod: 
Polnočný bufet

   Gazdovská kapustnica 
   Pečivo 

   
   39,- Eur/osoba

Svadobné menu Retro
„Svadobná klasika v modernom štýle“



1.chod: 
Hlavné menu

Aperitív  Hubert Methode Clasique 
Predjedlo  Marinovaný losos 
Polievka  Bažantí vývar s domácimi rezancami 
Hlavné jedlo  Bravčová panenka s kuriatkovou omáčkou, listovým špenátom  
   a restovanými zemiakmi 

2. chod: 
Studený a teplý bufet

Studený bufet  Hydinová terina s brokolicou 
   Bryndzová roláda so zeleninou 
   Jarný šalátik s cesnakovými krutónmi 
   Šalát miešaný 
   Šunkovo-salámový tanier 
   Syrová misa 
   Ovocná misa 
Teplé jedlá s prílohou Jelení perkelt 
   Kuracie nugety s hubovou omáčkou 
   Baby zemiaky pečené  
   Grilovaná zelenina

3. chod: 
Polnočný bufet
   Gazdovská kapustnica
   Pečivo 

   44,- Eur/osoba

Svadobné menu Classic



1.chod: 
Hlavné menu

Aperitív  Martini Dry 
Predjedlo  Zverinová paštéta s brusnicovým coulisom
Polievka  Hovädzia polievka s pečeňovými haluškami 
Hlavné jedlo  Grilované kuracie prsia s tekvicovým pyré a šalátikom  
   s citrónovým olejom, baby zemiaky s tymianom 

2. chod: 
Studený a teplý bufet

Studený bufet  Ananás s bažantím šalátom 
   Rozbif s jablkovo uhorkovým tvarohom 
   Listový šalát s francúzskym dressingom 
   Cestovinový šalát so špenátom a hubami 
   Miešaný šalát 
   Šunkovo – salámový tanier 
   Syrová misa 
   Ovocná misa 
Teplé jedlá s prílohou Pečený diviak na tymiane 
   Losos s grilovanou zeleninou 
   Guláš z daniela, žemľová knedľa 
   Bravčová panenka s hubovou omáčkou a gnocchi 

   49,- Eur/osoba

Svadobné menu Premium


