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Poroka
Cenik
Poročni dan
v Thermani Laško

Poročni obredi
Lokacija

Cena:
200 €

Poročni obred v idiličnem okolju Zdraviliškega parka

350 €

Poročni obred v elegantnem ambientu avle hotela Thermana Park Laško

350 €

Poročni obred v Gala dvorani Kongresnega Centra

300 €

Poročni obred na Mostu želja

350 €

ka

Poročni obred v Zlati dvorani Zdravilišča Laško

Poročni menuji

Cena:

Menu 1

45 €

or
o

Poročna torta ni vključena v ceno menuja
Menu 2

46 €

Menu 3

43 €

Menu 4

36 €

Menu Klasični

40 €

Ponudba dodatnih storitev

Cena:

P

Razrez in priprava svoje torte (do 30 oseb)

20 €

Razrez in priprava svoje torte (od 30 do 60 oseb)

40 €

Razrez in priprava svoje torte (nad 60 oseb)

60 €

Priprava in serviranje svojega sadja / peciva (do 30 oseb)

20 €

Priprava in serviranje svojega sadja / peciva (od 30 do 60 oseb)

40 €

Priprava in serviranje svojega sadja / peciva (nad 60 oseb)

60 €

Namizni kartonček za sedežni red

0,40 € / kos

Embalaža za pecivo za domov

0,50 € / kos

Spuščanje balonov z lepimi željami

1,50 € / kos

Najem prevleke za stol

2,00 € / kos

Najem Velike dvorane za < 120 oseb

260 €

Postrežnina (svoja pijača)
Cena:
Vino

1l

5€

Vino buteljčno

0,75 l

8€

Penina

0,75 l

10 €

1l

2€

ka

Naravna voda iz pipe

Ponudba prigrizkov

Cena:

Zeliščna strjenka
Zelenjavni žepek

1,50 €

1,20 €

Polnozrnati kruhki z zeliščnimi namazi (2 kos / osebo)

or
o

1,50 €
1,50 €

Ocvirkovka (2 kos / osebo)

1,50 €

Pečene hrenovke v listnatem testu (2 kos / osebo)

1,60 €

Grisini s pršutom (2 kos / osebo)

3,50 €

Prekajen losos v ovoju črne palačinke (2 kos)

2,00 €

Mini vege in mesne tortilje (2 kos)

1,50 €

Mini burger

1,50 €

Kanape - mesni ali vege, (2 kos / osebo)

2,60 €

Masleni rogljički (2 kos / osebo)

1,20 €

Sladko – slano pecivo (5 dag na osebo)

1,20 €

Krema v kozarčku

1,00 €

P

Domači rogljički s semeni (2 kos / osebo)

Mignon – sadni ali čokoladni

1,50 €

Mini potičke (2 kos / osebo)

2,00 €

Sadna – sirova nabodala (2 kos / osebo)

2,80 €

Narezano sveže sadje (15 dag)

1,20 €

Ponudba namestitve za svate
Hotel:
(Nočitev z zajtrkom, neomejen vstop v bazene, kopalni plašč …)

Cena na osebo
(dvoposteljna soba):

Thermana Park Laško****superior

60 €

Zdravilišče Laško****

50 €

Rezervacija termina:

Odpoved rezervacije:

Rezervacija termina je potrjena ob plačilu akontacije v višini
500 €. Akontacijo poravnate po predračunu na recepciji
hotelov Thermana Park Laško in Zdravilišče Laško ali na TRR:

•
•
•

100 % akontacija se vrne 60 dni pred poroko ali v primeru
smrti najožjih družinskih članov.
50 % akontacija se vrne 40 dni pred poroko.
10 % akontacija se vrne 30 dni pred poroko.

ABANKA SI56 0510 0801 2278 931
Akontacija se ne vrne, če je odpoved krajša od 15 dni.
Pri plačilu obvezno navedite Vaše ime in priimek ter datum poroke.

ka

Tiskarke napake niso izključene. Cenik velja od 1. 1. 2021 dalje.
Pridržujemo si pravico do spremembe cen. DDV vključen v cene.

Poročni klasični menu

P

or
o

Svatovska juha z domačimi rezanci
ali gobova juha
Kuhani goveji rostbif
Svinjska mrežna pečenka
Pražen krompir
Skutini štruklji
Zdrobov kroket
Fina kuhana zelenjava
Jajčni hren
Sestavljena solata

Orehova in smetanova potica
Svatovsko pecivo

Ocvrt piščanec
Mesna roladica z muslin nadevom
Puranji steak s praženimi mandeljni
Pečen krompirček
Dušen riž
Zelenjava iz pečice
Osvežilni solatni krožnik
Poročna torta
Štajerska kisla juha

ka

Poročni menu I.

Poročni menu II.

Rahlo dimljen goveji jezik, hren, Savinjski
želodec, redkvice, marinirane kumarice,
solatke, popečeni kruhki

Svatovska juha

Svatovska juha

or
o

Dimljena postrv, hrenova omaka,
poširan kanelon postrvi v hrustljavem ovoju
Hladni piščanec v solati s koromačem in sirom

Hrbet mladega goveda s špinačo in jurčki
Puranje prsi z muslinom in zelenjavo, skutin
kipnik,
zdrobov cmok,
koruzna polenta z meto,
zelenjava
Solata

Telečji medaljon v naravni omaki ali
glazirani svinjski hrbet
File piščančjih prsi v tempuri
Pečen krompirček, kipnik iz skute in
polente z zelišči
Izbrana zelenjava
Solata

Orehova in smetanova potica
Svatovsko pecivo
Sveže sadje

Sorbet s svežo meliso
Svatovsko pecivo
Sveže sadje

HLADNI BIFE
Ocvrte piščančje krače
Hladna svinjska pečenka
Pečen rostbif
Francoska solata, testeninska solata
Solata iz morskih globin

Poročna torta

Poročna torta

Jutranje okrepčilo: Štajerska kisla juha, sarmice,
mesno zelenjavna mineštra ali telečja obara

Jutranje okrepčilo: Štajerska kisla juha,
sarmice, mesno zelenjavna mineštra ali
telečja obara

P

BIFE:
Simfonija kraških okusov (pršut, suha salama,
budjola)
Ocvrte piščančje krače s francosko solato
Morski sadeži v solati s paradižnikom in papriko
Marinirani jajčevci s pinjolami
Sirova plošča s suhim sadjem in orehi

ka

Poročni menu III.

Istrski pršut, olive, melona, pena oljčnega olja,
carpaccio hobotnice, mozzarella s paradižnikom

Poročni menu IV.

Grška solata s čičeriko in kolerabo
Svatovska juha

Krompirjevi steaki z brokolijem in cvetačo,
ječmenove kroglice, zelenjava s črnim
sezamom v voku, gobe na žaru

or
o

Svatovska juha

Svinjska ribica v testu ali s popečenimi jurčki
Piščančji medaljon na žaru
Krompirček z zelenjavo iz pečice
Riž, v sopari kuhana zelenjava
Ocvrte zdrobove kroglice
Solata
Orehova in smetanova potica
Svatovsko pecivo
Sveže sadje

P

HLADNI BIFE
Suhe mesnine
Sirova plošča s suhim sadjem in orehi
Šunka v listnatem testu
Hladna svinjska pečenka
Ocvrte piščančje krače
Morski sadeži v solati
Francoska in šopska solata
Marinirana zelenjava

Svatovsko pecivo
Sveže sadje

HLADNI PRIGRIZKI
Bučkini takitosi s čilijevo sladko kislo omako
Čebula v riževem in čičerikinem testu z
ingverjem in kurkumo
Hrustljave bruskete s sušenimi paradižniki
in mediteranskimi začimbami
Pisana zelenjava v česnovi marinadi
Poročna torta

Jutranje okrepčilo: Zelenjavna mineštra

Poročna torta

Foto Sašo Novoselič, www.sasonovoselic.com

Jutranje okrepčilo: Štajerska kisla juha, sarmice,
mesno zelenjavna mineštra ali telečja obara

