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Svatební hostina je vyvrcholením svatby i podle starých 
tradic, které praví, že teprve, když spolu novomanželé 

usednou ke společnému jídlu, jsou skutečně svoji. 
 

Naším přáním je, udělat Váš svatební den naprosto 
dokonalý, a to nejen pro Vás, ale i pro všechny 

zúčastněné. 



    

Uspořádejte Váš svatební den vUspořádejte Váš svatební den vUspořádejte Váš svatební den vUspořádejte Váš svatební den v    prostorách Konšelské prostorách Konšelské prostorách Konšelské prostorách Konšelské 
restaurace nebo v Zámecké restaurace nebo v Zámecké restaurace nebo v Zámecké restaurace nebo v Zámecké pivnici, ve které je kapacita pivnici, ve které je kapacita pivnici, ve které je kapacita pivnici, ve které je kapacita     

až pro 70 osob.až pro 70 osob.až pro 70 osob.až pro 70 osob.    
    

Nabízíme:Nabízíme:Nabízíme:Nabízíme:    
• Svatební menu dle Vašeho výběruSvatební menu dle Vašeho výběruSvatební menu dle Vašeho výběruSvatební menu dle Vašeho výběru    

• Možnost objednávky cukroMožnost objednávky cukroMožnost objednávky cukroMožnost objednávky cukroví a svatebního dortuví a svatebního dortuví a svatebního dortuví a svatebního dortu    

• Odpolední a večerní rautyOdpolední a večerní rautyOdpolední a večerní rautyOdpolední a večerní rauty    

• Dle dohody možnost grilování (steaky, sele,...)Dle dohody možnost grilování (steaky, sele,...)Dle dohody možnost grilování (steaky, sele,...)Dle dohody možnost grilování (steaky, sele,...)    

• Výslužky pro svatebčanyVýslužky pro svatebčanyVýslužky pro svatebčanyVýslužky pro svatebčany    

    



    

VVVV    rámci uspořádání svatby vrámci uspořádání svatby vrámci uspořádání svatby vrámci uspořádání svatby v    naší restauraci nabízíme výzdobu dle naší restauraci nabízíme výzdobu dle naší restauraci nabízíme výzdobu dle naší restauraci nabízíme výzdobu dle 
Vašeho výběru (barva, květiny, ubrousky, potahy na židle, svíčky,...)Vašeho výběru (barva, květiny, ubrousky, potahy na židle, svíčky,...)Vašeho výběru (barva, květiny, ubrousky, potahy na židle, svíčky,...)Vašeho výběru (barva, květiny, ubrousky, potahy na židle, svíčky,...)    

 

VVVV    případě konání svatbypřípadě konání svatbypřípadě konání svatbypřípadě konání svatby v v v v    období teplého počasí je kobdobí teplého počasí je kobdobí teplého počasí je kobdobí teplého počasí je k    dispozici venkovní dispozici venkovní dispozici venkovní dispozici venkovní 
posezení sposezení sposezení sposezení s    altánem, které může posloužit kaltánem, které může posloužit kaltánem, které může posloužit kaltánem, které může posloužit k    celodennímu oslavování, celodennímu oslavování, celodennímu oslavování, celodennímu oslavování, 

konzumaci jídla i pití. Vkonzumaci jídla i pití. Vkonzumaci jídla i pití. Vkonzumaci jídla i pití. V    odpoledních hodinách se zahrádka může proměnit odpoledních hodinách se zahrádka může proměnit odpoledních hodinách se zahrádka může proměnit odpoledních hodinách se zahrádka může proměnit 
vvvv    taneční parket.taneční parket.taneční parket.taneční parket.    

    



    

Na Vaše pNa Vaše pNa Vaše pNa Vaše přání zajistíme řání zajistíme řání zajistíme řání zajistíme živou hudbu živou hudbu živou hudbu živou hudbu dle Vašdle Vašdle Vašdle Vašeho vkusueho vkusueho vkusueho vkusu....        
    

    

    
    

    
    
    
    
    
    
    
    

    
DalšíDalšíDalšíDalší    možnostímožnostímožnostímožností je zajištění DJe je zajištění DJe je zajištění DJe je zajištění DJe, který nabízí , který nabízí , který nabízí , který nabízí širširširširokou škálu repertoáruokou škálu repertoáruokou škálu repertoáruokou škálu repertoáru    

(od lidové(od lidové(od lidové(od lidové hudby hudby hudby hudby, přes českou klasiku, přes českou klasiku, přes českou klasiku, přes českou klasiku,,,, až po hudbu současnou až po hudbu současnou až po hudbu současnou až po hudbu současnou)))). . . .     

PPPPro ty odvážnější a ro ty odvážnější a ro ty odvážnější a ro ty odvážnější a odvázanější odvázanější odvázanější odvázanější je je je je ve večerních hodináchve večerních hodináchve večerních hodináchve večerních hodinách    kkkk        

dispozicidispozicidispozicidispozici    i i i i KARAOKE, kde si každý najde svou oblíbenou píseKARAOKE, kde si každý najde svou oblíbenou píseKARAOKE, kde si každý najde svou oblíbenou píseKARAOKE, kde si každý najde svou oblíbenou píseňňňň....    

    



UbytováníUbytováníUbytováníUbytování    

    

Jako svatební Jako svatební Jako svatební Jako svatební dar pro novomanžele máme přidar pro novomanžele máme přidar pro novomanžele máme přidar pro novomanžele máme připravenpravenpravenpravený svatební ý svatební ý svatební ý svatební 
apartmán.apartmán.apartmán.apartmán.    

    

    
    

Svatebčané, Svatebčané, Svatebčané, Svatebčané, kkkkteříteříteříteří přijeli z přijeli z přijeli z přijeli z    dalekadalekadalekadaleka,,,, mohou využít služeb  mohou využít služeb  mohou využít služeb  mohou využít služeb Zámeckého Zámeckého Zámeckého Zámeckého 
hotelu Zlatý Orelhotelu Zlatý Orelhotelu Zlatý Orelhotelu Zlatý Orel....    

    

Více fotografiíVíce fotografiíVíce fotografiíVíce fotografií ze svateb ze svateb ze svateb ze svateb naleznete na našich facebookových  naleznete na našich facebookových  naleznete na našich facebookových  naleznete na našich facebookových 
stránkáchstránkáchstránkáchstránkách    http://www.facebook.com/konselska.restauracehttp://www.facebook.com/konselska.restauracehttp://www.facebook.com/konselska.restauracehttp://www.facebook.com/konselska.restaurace....    

    
Zámecký hotel Zlatý OrelZámecký hotel Zlatý OrelZámecký hotel Zlatý OrelZámecký hotel Zlatý Orel    

JiJiJiJiráskovráskovráskovráskova a a a 140140140140    
Hranice 753 01Hranice 753 01Hranice 753 01Hranice 753 01    

TeTeTeTel. číslo: +420 l. číslo: +420 l. číslo: +420 l. číslo: +420 736 605 500736 605 500736 605 500736 605 500    
EEEE----mail: zameckyhotelmail: zameckyhotelmail: zameckyhotelmail: zameckyhotel@zlatyorel.cz@zlatyorel.cz@zlatyorel.cz@zlatyorel.cz    


