
Svatební  den 
v Sokolovně Průhonice



ProŽiJte SvůJ velkÝ den   
v  netradiČníM StYlU

v elegantním designovém prostředí podkrovní restaurace s romantickou terasou 

vám nabízíme nevšední atmosféru danou jedinečným propojením historie 

a současnosti. 

Přijďte si užít gastronomický zážitek zakončený sladkou tečkou v podobě 

vyhlášených dortů z dílny našich cukrářů. Zcela určitě podlehnete kouzlu naší,  

tak trochu jiné Sokolovny. váš den proměníme v nezapomenutelný zážitek.

nabíZíMe vÁM

• �vnitřní nebo venkovní svatební obřad 

• �kompletní dekorace

• �Prvotřídní gastronomii – svatební hostina, raut, „live cooking“, grilování, 

svatební dorty, výslužky a mnoho dalšího

• �Profesionální kosmetické a kadeřnické služby

• �dětský koutek, program pro děti

• �využití prostoru bez pronájmu

• �viP parkování v areálu

ZaJiStíMe Pro vÁS

• �Svatebního koordinátora

• �obřad v Průhonickém zámku

• �Ubytování v partnerských hotelech

• �kompletní květinovou výzdobu i svatební kytici

• �doprovodný program – dJ, moderátor,  

barmanská show, live music, vystoupení,  

ohňostroj, fotokoutek a mnoho dalších

• �Služby kameramana a fotografa

• �Grafické vizuály – pozvánky, jmenovky, menu

• �taxi služby a limousine servis



ProStorY  
Pro vaŠi  SvatbU

luxusní designové prostory, jako stvořené pro váš  

svatební den, uspokojí i ty nejnáročnější – a pokud chcete 

slavit v opravdu nevšedních, reprezentativních prostorech,  

které hostům vyrazí dech, není lepší volby, než náš  

Gourmet club Grenier. 

• kapacita až 150 osob formou rautu

• Plně klimatizovaná místnost

• Možnost využití venkovní terasy

• ozvučení vlastním audio systémem

• Prostor s vlastním sociálním zařízením

• Zázemí

• bezbariérový přístup

• Parking



Salon PÉČe
o tělo

Ušetřete čas a nechte svou svatební vizáž na našich vizážistkách a odbornicích 

na krásu. Specializujeme se na přípravu snoubenců i svatebčanů.

nabízíme kompletní vizážistické a kadeřnické služby pro nevěsty, ženichy i další 

svatebčany, a to jak před svatbou, tak v den konání svatby. na zkoušku účesu 

a líčení je nutné se předem objednat.

vizážistky pracují se Švýcarskou kosmetikou la prairie a dekorativní kosmetikou Mac.

kadeřnice pracují se značkou kérastase a l‘oréal Professionnel.

doplňkové služby:

Manikúra a pedikúra oPi

Gel lak oPi

Modeláž nehtů

v daný den už se u nás jen necháte hýčkat.
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DOUŠA, šéfkuchař

Svatební  
MenU

Své svatební menu si můžete nechat sestavit z naší 

standardní nabídky nebo vám rádi připravíme menu 

na míru, které vyhoví vašim přáním i finančním  

možnostem.

Svatební  PohoŠtění  
„krok Za krokeM“

1.�krok �•�koktejl před obřadem

2.�krok �•�Slavnostní přípitek po obřadu 

3.�krok •�Slavnostní oběd

4.�krok �•�Svatební dort a káva

5.�krok �•�Slavnostní večeře formou buffetu

6.�krok �•�Půlnoční pohoštění – vyproštění



    
SlavnoStní  veČeře forMoU bUffetU

I. Základní buffet
890 kč / osoba

WelcoMe Set

• �Finger�foods�•�2�ks�/�osoba

• �Zeleninové crudités s bylinkovo mátovým dipem

PŘEDKRMY�A�SALÁTOVÝ�BAR�•�100�g

• �Uzený losos s bramborovo – citrónovým krémem

• �vepřová panenka „sous vide“ s kaparovou remuládou

• �Marinované papriky v bylinkách a česneku se sýrem feta

• �trhané listy salátu s mozzarellou, cherry rajčátky  

a bylinkovým pestem

• caesar salát s kuřecím masem

HLAVNÍ�POKRMY�•�250�g

• �krůtí medailonky v pařížském těstíčku 

• �hovězí nudličky „Stroganoff“ s kysanou smetanou

• �filety norského lososa zauzené kouřovou solí

• �Jasmínová rýže s bylinkami

• � Pečené brambory s cibulí a hrubozrnným pepřem,  

provoněné rozmarýnem

• �Pastyňákové pyré

• �francouzská zelenina na másle

DEZERTY�•�3�ks

• �Čokoládová pěna s višněmi v portském víně

• �vanilková Panna cotta s maracujou

• � Pistáciové cremé brulée

• � Čerstvé krájené ovoce

• �Pečivo, máslo



    
SlavnoStní  veČeře forMoU bUffetU

II. MeZInárodní buffet
1 190 kč / osoba

 

StUdenÉ PředkrMY 

200�g�/�osoba�

• �Grilovaná zelenina s konfitovaným česnekem a feta sýrem 

• �Pošírovaný losos v bílém víně s quacamole krémem

• �chlazené grónské krevetky s citrónovou majonézou a koriandrem 

• �anglický roastbeef s bylinkovou remuládou

SalÁtovÝ bar 

• �Čerstvá krájená zelenina a mix listových salátů s domácími dresinky 

• �řecký salát se sýrem feta a olivami 

• �Pikantní cous cous salát s rukolou 

• �těstovinový salát s tuňákem a sušenými tomaty

carvinG – PeČenÁ MaSa krÁJenÁ Před hoStY 

200g�/�osoba�

• �vepřový bok na rozmarýnu 

• �kachní roláda s žemlovou nádivkou 

• �hovězí kýta z mladého býka

hlavní chodY

200�g�/�osoba�

• �Plzeňský guláš s karlovarskými knedlíky 

• �kuřecí nudličky v thajské marinádě s jasmínovou rýží 

• �Pražská šunka od kosti s tradičními doplňky

ShoWkitchen clUb „Grenier“ 

• �Příprava těstovin a italských risott před zraky hostů 

deZertY 

5��ks�/�osoba�

• �výběr evropských sýrů

• �Selekce čokoládových a ovocných minidezertů 

• �Mascarpone krém s čerstvými jahodami 

• �tradiční český koláč 

• �krájené ovoce

PeČivo, MÁSlo



    
SlavnoStní  veČeře forMoU bUffetU

III. GrIlování v Sokolovně
od 25 osob  

290 kč / osoba

SALÁTOVÝ�BAR,�OMÁČKY,�PŘÍLOHY�A�DOPLŇKY�•�200 g�/�osoba

• �řecký salát se sýrem feta a olivami

• �Čerstvá krájená zelenina a mix listových salátů s domácími dresinky

• �Grilovaná zelenina s konfitovaným česnekem a kozím sýrem

• �bylinková remuláda, barbecue omáčka

• �Pečené brambory s cibulí a rozmarýnem

• �kukuřice v karamelovém másle

• �Pečivo



ShoW  kitchen,  GrilovÁní,
deGUStace,  bar,  vinotÉka, 
SoMelierSkÉ SlUŽbY

Připravte se na jedinečný gastronomický zážitek, který nabídne tým 

šéfkuchaře Přemysla douši. chcete vyzkoušet „live cooking“ 

v otevřené kuchyni? v designových a skvěle vybavených prostorech  

Gourmet clubu Grenier máte jedinečnou možnost! 

Jistě vás potěší i široká nabídka kvalitních vín z naší vinotéky, služby 

someliéra, degustace vín, whisky či doutníků, což nepochybně potěší 

zejména pánskou společnost. Podle vašeho přání vám také připravíme 

celou řadu zajímavých aktivit a bohatý, nevšední doprovodný program.
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Svatební  
dortY

výtvory naší cukrářky uspokojí i ten nejmlsnější 

jazýček. Připravíme pro vás dort snů, který potěší 

vaše oko i chuťové pohárky. ať už máte jasnou 

představu nebo stále hledáte inspiraci, u nás jste 

na správném místě. dort vám připravíme v libovolném 

tvaru se širokou škálou příchutí. Potěšte vaše hosty 

také krásným a lahodným candYShoPeM.  



  
kontakt

toMÁŠ lavickÝ

event manager

Sokolovna Průhonice

říčanská 118

252 43 Průhonice

+420 725 461 372

tomas.lavicky@imoba.cz

www.sokolovnapruhonice.cz

otevřeno:

Po – PÁ 7.00 – 22.00

So – ne 8.00 – 22.00

hledáte dokonalé místo pro váš svatební den? 

chcete zajistit hladký průběh vaší svatby  

a pomoci s její organizací a realizací?

 

kontaktujte nás, rádi zodpovíme veškeré  

vaše dotazy.


