
Vaša svadba s nami
SAVE THE DATE

 info@tridubygolf.sk      /         recepcia@tridubygolf.sk     /       +421 918 683 252

Drahí budúci mladomanželia,

zažite začiatok vašej spoločnej cesty s nami v Tri Duby Golf Resorte.

Nádherné prostredie golfového resortu, spojenie prírody, 

moderného priestoru a prírodných materiálov 

bude výnimočnou kulisou Vášho svadobného dňa. 

Ku každej svadbe pristupujeme individuálne a na mieru, 

presne podľa Vašich predstáv.

Výborná kuchyňa a náš profesionálni svadobný tím 

 Vám zaručia maximálne pohodlie a spokojnosť počas celého svadobného dňa.



Svadobné menu
FOOD IS LOVE

Svadobné menu Tri Duby

 Welcome drink Prosecco

Slávnostné 3-chodové menu s aperitívom 

Bohatý teplý a studený bufet

Polnočná kapustnica

80 € *  / osoba  
* cena svadobného menu sa môže meniť, 

v prípade špecifických požiadaviek zákazníka. 

Drahí budúci mladomanželia,

náš šéfkuchár si pre vás pripravil vynikajúce, pestré svadobné menu.

Nakombinujte si svadobné menu podľa Vašich predstáv z nasledujúcej ponuky jedál. 

 



Predjedlá
• 

1. Kari medový hermelín s orechmi a keksom (80g) A: 1,7,8

2. Tempura krevety s vinaigrette omáčkou a ľahký valeriana šalát (80g) A: 1,14

3 . Údené kačacie prsia s vínovým želé,a restovanou tekvicou na bylinkách (80g) A: -

4. Kuracia rolka plnená špenátom a šunkou, kôprová espuma, bagetka (80g) A: 1

Polievky

1. Hovädzí vývar s pečeňovými knedličkami (330ml) A: 1,3 ,7

2. Slepačí vývar s celestínskymi rezancami (330ml) A: 1,3 ,7

Hlavné jedlá
• 

1. Kuracie prsia plnené sušenou paradajkou a baby špenátom,

demi-glace omáčka, ryža tricolore, julienne zelenina (150g /200g /50g) A: 7

 

2. Sous vide bravčová panenka s omáčkou zo zeleného korenia, 

zemiakovo-cuketový gratin, pečený cícer (150g /200g /50g) A: 7

 

3 . Flank steak s bylinkovým maslom, pečené zemiaky, 

fazuľové lusky v slaninke (150g /200g /50g) A: 7

 

4. Vegetarian & Vegan  Tofu na kari s koriandrom, 

hrášková ryža a zeleninový chips (150g /200g /50g) A: 6 



Polnocný bufet 
• 1. Pečené kačacie stehná s karlovarskou knedľou a červenou kapustou A: 1,3 ,7

2. Grilovaný losos s bazalkovou grilovanou zeleninou A: 7

3: Teľací perkelt so špenátovými haluškami A: 1,3 ,7

4. Grilovaný hermelín s rozmarínovými babymi zemiakmi A: 7

5. Fritovaný gordon blue so šťuchanými zemiakmi A: 1,3 ,7

6. Gril mix (kuracie, bravčové, syr, kabanos) s chrenom, horčicou a BBQ A: 7

7. Vyprážané rezníky (kuracie / bravčové) A: 1,3 ,7

8. Zemiakové pirohy plnené bryndzou s kyslou smotanou a slaninkou A: 1,3 ,7

9. Zapekané kuracie prsia so sušenou paradajkou a syrom, 

zemiakovo-zelerové pyré A: 7,9

10. Bravčové líčka so zemiakovým pyré a smaženou cibuľkou A: 1,9

11. Kapustnica (so smotanouA: 7 / bez smotany A: - )

Šaláty 
1. Coleslaw A: 3 ,7

2. Cestovinový šalát A: 1,3

3 . Listový šalát s cviklou a feta syrom A: 7

4. Zemiakový majonézový šalát A: 3 ,7

5. Grécky šalát A: 7

6. Šošovicový šalát s kyslou smotanou A: 7

7. Listový šalát so zálievkou A: -

Zoznam alergénov:
1. Obilniny obsahujúce lepok (pšenica,raž,jačmeň,ovos, špalda,kamut, ich hybridné odrody a výrobky z nich)

2. Kôrovce a výrobky z nich 3. Vajcia a výrobky z nich 4. Ryby a výrobky z nich 5. Arašidy a výrobky z nich 
6. Sójové zrná a výrobky z nich 7. Mlieko a výrobky z neho, vrátane laktózy 8. Orechy a výrobky z nich 

9. Zeler 10. Horčica 11. Sézamové semená a výrobky z nich 12. Oxid siričitý a siričitany
13. Vlčí bôb 14. Makkýše 



Nerobte si starosti s ubytovaním Vašich hostí.

Prinášame Vám nové štýlové ubytovanie priamo v našom resorte 

Tri Duby Golf Resort. 

6 moderných dvojlôžkových izieb vo výnimočnom prostredí, 

s krásnym výhľadom na golfové ihrisko a okolitú prírodu 

+ Samostatný mladomanželský apartmán.

Ubytovanie priamo v resorte

UBYTOVANIE

Moderné  izby
a manželský apartmán 

Celková kapacita ubytovania je 16 osôb.

Ceny ubytovania a bližšie informácie vám radi poskytneme alebo 

nájdete aj na www.tridubygolf.sk/ubytovanie/



Svadobné  momenty

GALÉRIA







Sme tu pre vás
KONTAKT

Dakujeme, že ste si vybrali 

Tri Duby Golf Resort

Cena prenájmu priestorov: 2000 €

Maximálna kapacita priestorov: 80 osôb

Minimálny počet osôb: 30 osôb

Všetky požiadavky a náležistosti svadobnej hostiny s Vami radi prediskutujeme 

pri osobnom stretnutí. V prípade záujmu, nás neváhajte kontaktovať

 a radi Vám pripravíme komplexnú cenovú ponuku. 

info@tridubygolf.sk / recepcia@tridubygolf.sk 

+421 918 683 252

Váš Tím Tri Duby Golf Resort


