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Hotel U Zlatého kohouta, Velké náměstí 21, Kroměříž, 767 01
Telefon: +420 571 891 488
Email: recepce@uzlatehokohouta.cz

Hotel se nachází na hlavním náměstí Kroměříže, města historických památek, umění
a kultury, často nazývaného „Hanácké Athény“. Centrum je návštěvníky vyhledáváno
mimo jiné pro svou romantickou atmosféru. Komplex historických zahrad a
Arcibiskupského zámku byl zapsán do seznamu světového dědictví UNESCO.
Svou výhodnou polohou a vybavením je ideálním místem pro pořádání svatebních hostin
a rodinných oslav. K dispozici je sál s kapacitou až 100 osob, salonek přiléhající k malému
atriu s 20 místy a jedinečná Terasa nad městem. V neposlední řadě stylově vybavený lobby
bar s venkovním posezením v historickém podloubí a s poutavým výhledem na náměstí
i zámeckou věž.
Nabízíme ubytování v 11 pokojích typu standard, třech rodinných pokojích typu standard
a čtyřech velkoryseji řešených aparmá s nádherným výhledem na historické náměstí.
Všechny hotelové pokoje jsou vybaveny na úrovni ****, jejich samozřejmou součástí je TV
se satelitními programy a Wi-Fi přopojení k internetu.

Ubytování

U Zlatého kohouta
Užijte si pohodlí a ubytujte sebe i své hosty u nás.
Vybrat si můžete z pokojů různých kategorií, podle
svých požadavků a finančních možností.

Pokoje

Nabízíme ubytování v 11 pokojích typu standard (dva
pokoje jsou bezbariérové), dvou rodinných pokojích
typu standard+ a čtyřech velkoryseji řešených aparmá
s nádherným výhledem na historické náměstí.
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Lze využít i moderně a účelově vybavené hostelové pokoje.
Dvou až pětilůžkové pokoje jsou koncipovány tak, aby měl
každý host prostor pro relaxaci, spánek i místo, kam si
bezpečně uložit své věci.

Vybavení pokojů

Všechny hotelové pokoje jsou vybaveny na úrovni
****, jejich samozřejmou součástí je TV se satelitními
programy, Wifi a pohodlná koupelna. Apartmá navíc
disponují minibarem a varným setem. Všechny
pokoje jsou přístupné výtahem. Součástí ceny
za ubytování je snídaně. Parkování poskytujeme
hotelovým hostům ZDARMA.

Welness a masáže

Malé relaxační centrum s finskou saunou a vířivou
vanou vám umožní se po náročném dni uvolnit
a načerpat novou energii.

Svatby
a prostory
Moderně vybavený sál s přístupem na Terasu,
s krásným výhledem na historické centrum,
pomůže udělat z Vaší svatby výjimečný zážitek.

Svatební sál + salonek (80-100 míst)

Pro početnější svatby je Vám k dispozici
klimatizovaný sál pro 80 - 100 osob s přístupem
na Terasu. Sál dovoluje jak klasické, tak moderní
banketové uspořádání. Komornější svatby mohou
využít salonek pro 20 osob, který přiléhá k malému
atriu.

Terasa nad městem

Prostor, který vaší svatbě dodá nevšední
atmosfétru. Terasa je umístěna nad velkým sálem
a nabízí klidné posezení a krásný výhled v denní
i noční dobu. Vychutnejte si kávu a kousek
svatebního dortu právě tady.

Smluvní ceny hotelu U Zlatého kohouta
pro svatebčany se sestavují individuálně
v závislosti na počtu osob
a množství objednaných služeb.

Zákusky
a dorty

Pro Váš velký den připravíme svatební dort a zákusky, které budou
třešinkou Vaší svatební tabule. Podle předpokládaného počtu
svatebních hostů poradíme s množstvím a skladbou zákusků
pro svatební tabuli a rádi připravíme čím dál žádanější „candy bar“.
Svatební dorty a zákusky
Svatební dort je tradičním symbolem svatební hostiny. Je podáván jako
tečka za slavnostním obědem. Má dlouhou historii, jako symbol štěstí
a plodnosti. Každý host musí ochutnat aspoň kousek, protože
odmítnutí prý přináší neštěstí jak novomanželům, tak i hostům.
Svatební dort by měl být chutný a lahodit oku.

V případě svatebních dortů doporučujeme
ochutnávku. Společně tak doladíme vaši představu:
http://amadeus.uzlatehokohouta.cz

Standardní / do 30 osob
nachystaní tabule, svatební oblouk
Květiny, ubrousky a další dekorační materiál nejsou v ceně

Exklusivní / do 30 osob
nachystání tabule, potahy na židle, svatební oblouk
Květiny, ubrousky a další dekorační materiál nejsou v ceně

Zapůjčení dekoračních předmětů (váhy, svícny apod.)
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Candy bar (zapůjčení skla, ubrusy, květiny)
Naskládání vlastního cukroví
Dekorační materiál není v ceně
Obřad na Terase
Zahrnuje 1h na TERASE, svatební oblouk, úprava posezení
Bonusy (pátek+sobota):
Svatba nad 50 osob - Novomanžele apartmán ve svatební noc zdarma
a nebo pronájem sálu ... zdarma. Svatba nad 70 osob - Pronájem 3 hodiny
TERASA ... zdarma.
Pronájem sálu / Pronájem ½ sálu na den*

* platí při stálém založení stolů( čelo + 6 kulatých stolů), v případě požadavků na změnu sestavení poplatek

Pronájem TERASY / Pronájem salonku
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*Při poškození prostor a vybavení hotelu vyžadujeme úhradu škod, viz hotelový řád. Korkovné dle dohody.
Vlastní alkohol ( kromě slivovice ) neakceptujeme.

Slavnostní
menu pro svatby
Hlavní chod:
150g Hovězí svíčková na smetaně, houskový		
knedlík / karlovarský knedlík, brusinkový
terčík se šlehačkou
150g Plněná vepřová panenka mozzarellou
Předkrm:
a sušenými rajčaty, omáčka z pečených
50g Zvěřinová paštika s brusinkovou
rajčat, gratinované brambory / vařené
omáčkou,pečivo
brambory
50g Šunková rolka plněná křenovou pěnou,
150g Vepřová panenka plněná ořechovou		
pečivo
nádivkou zabalená v anglické slanině, 		
50g Plátky pečeného roastbeefu s jemnou		
pepřová omáčka, gratinované brambory
pepřovou omáčkou, pečivo
/ vařené brambory
50g Sýrová roláda s listovým salátem
150g Špikovaná krůtí prsa s vinnou omáčkou,
a redukcíz balsamica, pečivo
brambory s bylinkovým máslem / vařené
50g Mozzarellový salát s cherry rajčaty 		
brambory
a bazalkovým pestem, pečivo
150g Losos s koprovo-limetkovým přelivem,		
Polévka:
brambory s bylinkovým máslem
0,22l Hovězí vývar s játrovými knedlíčky,		
Příklad dětské menu
nudlemi a zeleninou
0,1l
Nealko
0,22l Slepičí vývar s masem, nudlemi
0,22l Jemný zeleninový krém s krutony
a zeleninou
100g Kuřecí mini řízečky s bramborovou kaší
0,22l Zeleninový krém se zakysanou
smetanoua bylinkovými krutony
Přípitek:
0,1l Sekt / Nealko sekt
0,1l Cinzano Bianco / Rosso / Extra Dry
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Ceny vám rádi zašleme. Kontaktujte
nás

Raut

dle vlastního výběru
Polévky: 				
0,22l Kyselice s uzeninou		
0,22l Česneková polévka s bramborem

Teplý bufet:
100g Hovězí guláš s cibulí 		
100g Vepřový guláš s cibulí		
100g Pečená krkovice na tymiánu
100g Vepřové koleno (bez kosti)
pečenéna pivu a medu
100g Masitá vepřová žebírka
100g Pečené kuřecí špalíčky
100g Grilovaný hermelín 		

Studený bufet:
100g Vepřové řízečky 		
100g Vepřová roláda plněná a
 nglickou
slaninou, vejci a hráškem
100g Kuřecí řízečky		
100g Kuřecí roláda plněná šunkou
a sýrem			
100g Sýrová roláda plněná kousky
lososa a pistáciemi 		
100g Sýrová roláda plněná nivovou			
pěnou a vlašskými ořechy
100g Variace sýrů		
100g Variace uzenin 		

Speciality:
100g Hovězí tatarák, 4ks topinka,		
česnek 			
100g Hovězí Roastbeef 		
1ks Mini hovězí burger		
100g Tatarák z lososa,2ks toustový
chléb			
100g Uzený losos			
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Ceny vám rádi zašleme.
Kontaktujte nás

Saláty:
100g Řecký salát se sýrem Feta
a olivami			
100g Salát Caprese s mozzarellou, 			
rajčaty a bazalkovým pestem
100g Bramborový salát		
100g Salát zelný s koprem, mrkví
100g Zeleninový bar
100g Ovocný salát / ovocný bar
Přílohy:
100g Domácí bramboráčky
100g Brambory Grenaille ve slupce
pečené na rozmarýnu		
100g Grilovaná zelenina 		
100g Kukuřičné klásky na másle
100g Sterilované okurky / cibulky
/ beraní rohy 		
1ks Topinka na sádle s česnekem
1ks Pečivo (rohlík / bagetka / chleba)

Doplňky:
10g Bylinkový dresink 		
10g Česnekový dresink 		
10g Dijonský dresink 		
10g Pikantní dresink 		
Kanapky:
1ks Kanapka s vepřovou šunkou
a křenovou pěnou		
1ks Kanapka s variací sýrů, hrozen,
vlašský ořech		
1ks Kanapka s mozzarellou, rajčaty
a bazalkovým pestem		
1ks Kanapka s klobásou a kysaným
okurkem			
1ks Kanapka s nivovou pěnou
1ks Kanapka s česnekovou pěnou
Zákusky a dorty z Cukrárny Amadeus
Po domluvě dle Vašichpřání
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Wellness
pobyt pro dva
e

Plánujete svou svatební cestu? Chcete udělat novomanželům radost
nebo zpříjemnit výročí svatby svým blízkým?
Pošlete je do hotelu U Zlatého kohouta. 2 noci pro dva s balíčkem Wellness
pobyt. Privátní wellness, infrasauna, masáž částečná klasická, láhev sektu /
vína. Užijte si pohodlí se zárukou soukromí.

Výročí svatby
1. rok Bavlněná svatba
2. rok Papírová svatba
3. rok Kožená svatba
4. rok Květinová svatba
5. rok Dřevěná svatba
6. rok Železná či zinková svatba
7. rok Měděná či vlněná svatba
8. rok Plechová svatba
9. rok Hliněná svatba
10. rok Cínová či růžová svatba
11. rok Ocelová svatba
12. rok Hedvábná svatba
13. rok Krajková svatba

14. rok Slonovinová svatba
15. rok Křišťálová či skleněná svatba
20. rok Porcelánová svatba
25. rok Stříbrná svatba
30. rok Perlová svatba
35. rok Korálová svatba
40. rok Rubínová svatba
45. rok Safírová svatba
50. rok Zlatá svatba
55. rok Smaragdová svatba
60. rok Diamantová svatba
70. rok Platinová svatba
75. rok Korunová svatba

Pokud máte zájem o osobní schůzku ohledně
uspořádání Vaší svatby v Hotelu U Zlatého
kohouta, předběžnou kalkulaci nebo jakékoli další
dotazy, kontaktujte nás:
Hotel U Zlatého kohouta
Velké náměstí 21,
Kroměříž, 767 01
Telefon: +420 571 891 488
Email: recepce@uzlatehokohouta.cz

www.uzlatehokohouta.cz

