
                                     Jedálny lístok Párty Hala Harmónia 

Menu na svadobné hostiny, súkromné a firemné akcie 

V ponuke máme 4 chodové slávnostné menu v cene 44 € na osobu vrátane 

teplého a studeného bufetu  

Pokiaľ by ste si nevybrali z daných ponúk, môžete si slávnostné menu zostaviť podľa Vašich predstáv, 

s čím Vám veľmi radi pomôžeme. 

 

Aperitív – prípitok  

0,10l Prosecco s jahodou  

0,10l Suché Martini s olivou  

0,10l Hubert Brut – Hubert De Luxe 

0,10l Cinzano s citrónom  

0,04l Hruškovica, Borovička, Slivovica, Čerešňovica  

 

Polievka  

Slepačia polievka s domácimi rezancami a julianne zeleninou 

Hovädzí vývar s pečeňovými haluškami a zeleninou 

Hráškové kapučíno s krutónikmi z bieleho pečiva  

Bažantí vývar s pečeňovými haluškami  

 

Predjedlo   

Kuracia paštéta s brusnicami podávaná s malým toastom  

Lososový tartar, kôprový díp, kučeravý šalát a toast z bieleho pečiva  

Caprese syr mozzarella s cherry paradajkami a bazalkou  

Talianská šunka so žltým melónom a medovo balzamikovým desingom  

Terinka z kačacej pečienky s hrozienkami a čerstvým chlebíkom  

Šunkovo syrové variácie, výber 4 druhov syra, královská šunka a prosciutto  

Krevetky na olivovom oleji a cesnaku so cherry paradajkami   

 



Hlavné Jedlo  

Bravčová panenka s tromi druhmi omáčok, s gratinovanými zemiakmi a kučeravým šalátom 

Kuracia rolka plnená šunkou a sušenou slivkou s omáčkou na prírodno a gazdovské zemiaky  

Hovädzie plátky na grilovanej špargly a zemiakových chipsoch  

Grilovaný losos s citronovou omáčkou a zemiakovo hráškovým pyré  

Chrumkavé kačacie prsia na medovej omáčke s grilovanou zeleninou a opečeným zemiakom  

Morčacie plnené slaninkovým chipsom s jemnou pivovou omáčkou a zapečenou zemiakovou 

kašou s parmezánom  

Medailóniky z hovädzej sviečkovej zapečené s bazalkovým pestom, cherry paradajkami 

a parmezánom s opekanými zemiačikmi  

Konfitované kačacie stehno s červenou kapustou, jabĺčkom na červenom víne  

Jelenie ragú na červenom víne s brusnicami a rozmaríne podávané s žemlovo slaninkovým 

knedlíkom 

 

 

 

Druhá večera formou bufetu  

 

Studený bufet zo 4 druhov jedál podľa Vášho výberu : 
Roláda z bravčovej panenky 
Syrová roláda 
Galatína z kuraťa 
Salámová misa - výber zo štyroch druhv suchých salám  
Lahôdková misa - variácie syrov pecorino, parmezán, niva, parmskej šunky, vlašských orechov a 
žltého melóna   
Výber slovenských syrov - hermelín, ementál, parenica, niva, korbáčiky s vlašskými orechami a 
hroznom 
Ovocné kreácie - filetovaná zmes ovocia, zeleninová výzdoba 
 
Teplý bufet zo 6 druhov jedál podľa Vášho výberu: 
Kuracie vyprážané minirezne   
Bravčové vyprážané minirezne 
Pečené bravčové rebierka s barbeque omáčkou a medom  
Bavorské bravčové koleno 
Teľacie ragú s maslovými haluškami 
Grilované ryby 
Kuracie stehienka pečené s medom a bylinkami  
Špíz z kuracieho stehna a sušených sliviek 



Zabíjačkové špeciality 
Kapustnica 
Pečené prasiatko s veľkou zeleninovou a kyslou oblohou, porcované pred zrakmi hostí  

Vieme Vám urobiť bezlepkové, bezlaktozové  jedlá podľa Vášho výberu 

 

4 druhy príloh podľa Vášho výberu: 

Grilovaná zelenina, varené zemiaky, opekané zemiaky,hranolky,  dusená ryža, zemiakový 

šalát, majonézový šalát, grécky šalát, anglická zelenina, šalát trhaný listový s mozzarellou a 

cherry paradajkami, zmiešaný listový šalát s paradajkou, uhorkou a cibuľkou, sada príloh: 

horčica, chren, kečup, kyslé uhorky, baranie rohy, feferónky, dubáková omáčka, pikantná 

paradajková omáčka. 

 

6,-EUR / 1 osoba - poplatok (korkovné ) za konzumáciu vami prinesených alkoholických 

nápojov: vodka, gin, koňaky, whisky, slivovica atď...  

6,-EUR / 1 osoba - poplatok (korkovné ) za konzumáciu vami prineseného vína: sudového 

vína, víno vo fľašiach   

6,- EUR / 1 osoba – poplatok za neobmedzenú konzumáciu nealkoholických nápojov: 

 0,33l fľaše Coca Cola, Fanta, Sprite, Tonic, minerálnu vodu v džbánoch s limetkou a mätou, 

pomarančový džús v džbáne, espresso s mliekom 

Zároveň ponúkame 10% zľavu na alkoholické nápoje a vína z našej ponuky - Vami vybrané 

nápoje  

 

Slávnostná výzdoba: aranžmán priestorov, stolov, stoličiek, prenájom svietnikov, dekorácii 

Aranžmány De Luxe: rodinné, firemné oslavy  2,80 €/ 1 osoba  

Aranžmány Svadba :  4,50 € / 1 osoba 

Prenájom priestorov po 22hod: každá načatá hodina 25 €, za personál sa nehradí počas 

celého trvania oslavy 

Ubytovanie pre našich hostí: ponúkame ubytovanie v jednolôžkových, dvojlôžkových izbách 

a v 2  apartmánoch 

Parkovanie: ponúkame možnosť bezplatného parkovania na našom súkromnom parkovisku, 

ktorý je v areály penziónu  

 

 Ak Vám nie je niečo jasné s vašou akciou Vám radi pomôžeme, tel.: 0917 384 427, 

podobarom@gmail.com 
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