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O NÁS...

Dvůr Hoffmeister je nově zrekonstruovaný 
areál statku, nacházející se v obci Čičovice, 
pouhých 8 km od Letiště Václava Havla. 

Nabízí stylové ubytování, prostornou 
venkovní terasu s grilem, gastronomické 
zážitky v elegantní restauraci, klid 
a pohodu.

Je ideálním místem pro svatby, rodinné 
oslavy, promoce a jiné společenské i firemní 
akce.
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IDEÁLNÍ MÍSTO 
PRO VELKÝ DEN... Dvůr Hoffmeister je romantické místo na 

uspořádání svatební hostiny i zahradní 
slavnosti a především svatebního obřadu! 
Zahrada je pro obřad jako stvořená.

V případě zájmu zajistíme dekoraci, 
hudbu i doprovodný program.

Tradiční svatební obřad je možno 
uspořádat také v čičovické kapli Nalezení 
Sv. Kříže procházkou pouhých 500 m od 
Dvora Hoffmeister či na Okoři pouhé 2 km 
autem.
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PROBUDTE SE DO 
KLIDU VENKOVA...
7 komfortních stylových pokojů 

Na pokojích nechybí televize s plochou 
obrazovkou, klimatizace a kvalitní lůžkoviny. 
Navíc jsou všechny pokoje velmi 
prostorné, každý zařízený v jiném stylu. 
Zkrátka se u nás budete cítit jako doma.

Nabízíme pokoje dvojlůžkové a třílůžkové. 
Pro rodiny až pokoje pětilůžkové. 
K snídani pro vás připravíme čerstvá 
vajíčka, palačinky, výběr z uzenin a sýrů, 
domácí koláč, ovoce i čerstvou zeleninu.

Celková maximální kapacita činí 30 osob, 
nebo 18 samostatných lůžek.

Cena za dvoulůžkový pokoj včetně bohaté 
snídaně 1990 - 2290,- Kč
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ZAMILUJTE SI CHUTNÉ 
JÍDLO A PITÍ...

Stylová restaurace nabízí báječnou českou 
kuchyni v moderním pojetí. 

Sezónní menu, lokální suroviny, kombinace 
známých i již zapomenutých chutí - to vše 
od šéfkuchaře Jozefa Evana, který 
posledních 7 let vařil v michelinských 
restauracích ve Velké Británii i Francii.

A k výbornému jídlu samozřejmě patří 
i skvělá vína. Lístek je široký, od vín 
mladších a lehčích až po vína archivní, plná 
či opulentní, od vín českých a moravských, 
přes francouzská až po jihoamerická. 

Ostatně jsme je poctivě vybrali a víme, že 
stojí za to!
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“Nejradeji varím pro lidi... pro jejich potešení, 
radost i zábavu. Na jídle si jednoduše musíte 

pochutnat, u jídla se pobavit a po jídle se 
radovat.” 

Jozef Evan 
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SLAVNOSTNÍ 
OBED A OSLAVA...

Do restaurace pohodlně k slavnostní tabuli 
usadíme až 34 osob. Pro vyšší počet hostů 
můžeme využít venkovní  terasu s grilem, 
rustikální sklad či konferenční místnost. 

Pro odpolední/večerní oslavy nabízíme jak 
prostory vnitřní, tak prostory venkovní.

Naše kapacita je ideální pro komorní svatby 
do 80 svatebčanů.

Dle požadavků rádi připravíme pohoštění 
jak v tradičním tak v moderním pojetí.
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UKÁZKA MOŽNÉHO 
MENU NA SLAVNOSTNÍ 
OBED...

 Přípitek: Prosecco 1 dl
***

Assortment předkrmů dle aktuálního menu
***

Jarní kuřátko s parmesánovou polentou a brokolicí
nebo

Hovězí líčka na víně s bramborovým pyré
nebo

Vysoký roštěnec s petrželkovým máslem, domácími 
hranolky a salátkem

***
Dort (není v ceně)
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ODPOLEDNÍ RAUT 
VECERNÍ GRILOVÁNÍ

Studený raut:
Kanapky (losos, hovězí tataráček, se sýrem, 
rajčaty a mozzarelou...), obložené  mísy 
(výběr salámů, sýrů a šunky...), salátový a 
ovocný bar (Čokoládová fontána), domácí 
uzený losos, roastbeef, krevetový koktejl, 
sushi, variace domacího pečiva

Teplý raut:
Hovězí nebo zveřinový gulaš, hovězí po 
burgunsku, kuře na houbách, grilovaný losos, 
mini řizečky - vepřové, kuřecí, telecí

Přílohy: 
Pečené brambory, knedlíky, rýže
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ODPOLEDNÍ RAUT 
VECERNÍ GRILOVÁNÍ

BBQ:
Selátko, Zauzena vepřová/plec kýta, 
vepřová krkovice, kuřecí prsa či stehýnka, 
hovězí roštěná , masové špízy, mini 
hamburgery, grilovaný ananas, grilovany sýr

Přílohy: 
Grilovaná zelenina (paprika, lilek, cuketa, 
brambory, kukuřice, rajčata, jarní cibulka…)

Dezerty:
Jablečný závin, brownie, ovocný salát

Nápoje:
Rádi doporučíme víno ať již české nebo 
zahraniční, pivo Bernard, domácí i točené 
limonády, káva Nespresso
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Cena na osobu se pohybuje v rozmezí 
850 - 1250 Kc dle vybraných pokrmu.
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HUDBA, VÝZDOBA, 
FOTOGRAF, KONE...

V případě zájmu, jsme schopni zajistit:

květiny, kompletní výzdobu slavnostní 
tabule, reprodukovanou hudbu či kapelu, 
fotografa i svatební dort

Aktivity:

Můžeme nabídnout prohlídku našich stájí 
a případně i krátké svezení na koni či 
poníkovi. Po domluvě můžeme zajistit 
fotografování svatebčanů s koněm.

Mezi další aktivity můžeme zmínit naši 
zahradu, kde si svatebčané mohou 
například zahrát kroket, rozprostřít deku 
a užít si krásného počasí.
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PRONÁJEM PROSTORU, PROJEKT MANAGEMENT 10 000 - 20 000

SLAVNOSTNÍ OBĚD (cena za osobu) 600

ODPOLEDNÍ RAUT + GRILL (cena za osobu) 850 - 1250

NÁPOJE (účtováno dle reálné konzumace - odhadovaná cena na osobu) 180 - 260

UBYTOVÁNÍ (cena za pokoj pro 2 osoby) 1990 - 2290

PŘISTÝLKA ( cena za osobu) 500

PRONÁJEM ZAHRADY - obřad 5 000

JÍZDA NA PONY - 1 hodina (pro děti) 1 000

v Kč včetně DPH

11

ORIENTACNÍ 
KALKULACE..
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DEKUJEME ZA POZORNOST!

kontakt:
Ada Hoffmeisterová

+420 604 142 438

info@dvur-hoffmeister.cz
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