POROKE

Naj vajin najlepši dan zasije
v kraljestvu treh src.

Stopita na skupno življenjsko pot
v kraljestvu treh src
Poroka je eden najpomembnejših in najbolj romantičnih dogodkov. V kraljestvu
treh src se bomo potrudili, da bodo vajini najlepši trenutki ob vstopu na skupno
življenjsko pot ostali nepozabni.
Za vaju smo oblikovali celostno ponudbo – od organizacije obreda, priprave in
okrasitve prostora, do raznolikih kulinaričnih užitkov in vseh želenih dodatnih
storitev, ki bodo popestrile vajin poročni dan in ustvarile neprecenljive spomine.

NAŠE DARILO
MLADOPOROČENCEMA:
za poročni par je na razpolago
hotelska soba BREZPLAČNO
10 % popust na vse lepotne in
wellness storitve
popust na nočitve za povabljene
goste - na 21 oseb 1x nočitev
BREZPLAČNO

Ekipa Zdravilišča Radenci
zasaditev vajinega srčnega
drevesa v Sončnem parku

PROSTORSKE ZMOGLJIVOSTI
 Restavracija Radin
sprejme do 300 gostov z različnimi postavitvami omizij (skupno omizje,
okrogle mize, ribja kost …)
 Kavarna Swing
za manjše poroke, do 60 gostov
 Gostilna Park
se nahaja na obrobju Sončnega parka; primerna za manjše skupine,
sprejme do 50 gostov.
Na vseh lokacijah je možnost plesišča in prostor za glasbenike.
MOŽNOST LOKACIJE CIVILNEGA OBREDA
•

Večnamenska avla

•

Vrelec mineralne vode (na prostem)

Poskrbimo za državne simbole.

POROČNI JEDILNIKI
• Predstavljamo vam nekaj različic poročnih jedilnikov, pri katerih je kombinirana postrežba na krožnikih
in samopostrežnega bifeja.
• Pripravimo vam tudi jedi in obliko jedilnika po vaših željah in okusu.
• Pri predhodnem naročilu vam zagotovimo hrano za goste s posebnimi prehranskimi potrebami.

POROČNI JEDILNIK 1

POROČNI JEDILNIK 2

Perutninski galantin na jurčkih s petršiljevo peno

Krožnik hladnih pomurskih dobrot

Goveja juha z jetrnim mozaikom
Beluševa kremna juha s profiteroli

Goveja juha z jetrnimi cmoki in domačimi rezanci
Kremna bučna juha

Kuhana zlatovščica na Holandski peni z vodno krešo
Popečena bela polenta

Goveji file po Štefanovo
Krompirjev rosti
Sotirana gomoljna zelenjava na maslu

streženo

Zapečen piščančji file z jabolko
Telečja rulada s kruhovim nadevom
Pečen krompir v lističih po prleško
Porova rulada z gobicami
Cvetača in brokoli s sezamom
Solatni bife

streženo

Pečena marinirana račja prsa
Nadevana svinjska ribica s proseno kašo in porom
Domači štruklji z jurčki
Pire rdečega zelja
Sladki zavitek »Tri srca »

Tris zavitkov
Štefani pečenka
Ocvrt puranov file Parma
Skutni štruklji
Dušena ajdova kaša z jurčki
Zelenjava na maslu
Solatni bife
Sladki bife
Sadni bife
Kava
Kisla juha

Puranja rulada v listnatem testu na pomarančni omaki
Srnin hrbet v zeliščni skorji
Pečen krompirček
Kruhov kipnik
Zelenjava na maslu
Solatni bife
Sladki bife
Sadni bife
Kava
Segedin golaž

POROČNI JEDILNIK 3

streženo
Divjačinska pašteta na malinovem želeju
Medene račje prsi v družbi ocvrte hruške z mandlji

Poročni jedilnik 4
streženo & bife

Lososov tatar z avokadom in koprovim maslom
Tlačenka s hobotnico na paradižnikovih sekancih

Juha iz govejih repov in ocvrto zelenjavno slamico
Zdrobov cmok z divjačinskim nadevom
na brusnični omaki
Nadevana svinjska ribica z ajdovo kašo
Goveji file po gozdarsko
Nadevane princeske z bučnim chatnijem
Pečen krompirjev čolniček s proseno kašo in porom
Hrustljav beluš
Solatni bife
Prleška gibanica
Brancinova ruladica z blitvo in praženimi pinjolami z
limonino peno
Hobotnica z žara z bazilikinim pestom
Rižota z traviškim radičem in penečim vinom
Solatni bife
Sadni bife
Kava
Piščančja obara z domačimi vlivanci

Goveja juha z zdrobovimi žličniki
Gobova juha z jurčki
Zloženka iz gosjih jeter in jabolčnih rezin
na jurčkovem pireju
Ponudba jedi z bifejske mize:
Pečen file škarpene na zelenjavni slamici
Ocvrt piščančji file s semeni
Dušena govedina v lovski omaki
Medaljon svinjine v ovoju slanine
Pečen krompir z zelišči
Dušen riž z ingverjem
Palčniki s tartufi omako
Zelenjava z žara
Solatni bife
Sladki bife
Sadni bife
Kava
Golaževa juha

Poročni JEDILNIK 6
krožnik & plošče

Domača tlačenka na motovilcu z bučnim oljem
Goveja juha z jetrnimi cmoki in domačimi rezanci
Gobova juha z jurčki

Poročni jedilnik 5
streženo & bife

Mošnjiček angleškega rostbeefa na solatni posteljici
Carpaccio dimljene tune z wasabi hrenom
Čista krepka zelenjavna juha
s parmezanovimi palčkami
Prleški raviol na jurčkovi peni z mehurčki
Ponudba jedi z bifejske mize:
File smuča z žara z rukolinim pestom
Zapečen piščančji file z bučno skorjo
Jelenov hrbet v zeliščni skorjici z burgundsko omako
Ocvrt nadevan zvitek svinjine
Goveji medaljon s pikantno omako
Pečen krompirček po pekovsko
Tartufovi ocvrtki
Fužiji s češnjevim paradižnikom
Kruhov cmok
Zelenjavna zloženka
Solatni bife
Sladki bife
Sadni bife
Čokoladna fontana
Kava
Mini sarmice

Kuhana govedina
Svinjska pečenka
Pražen krompir
Mladi korenček na maslu
Plošča 1.
Nadevana svinjska ribica s proseno kašo
Ocvrt piščanec po dunajsko
Štefani pečenka
Skutni štruklji
Dušen riž z barvno papriko
Zelenjava na maslu
Solatni bife
Sladki vrelec ljubezni
Plošča 2.
Lignji po pariško
File smuča z žara
Dagnje na buzari
Rižota s škampi, ribji krompir
Solatni bife
Sadni bife
Kava
Pečenice s kislim zeljem

OTROŠKI POPUST
- vsi otroci do 4. leta starosti - BREZPLAČNO
- vsi otroci od 4. do 10. leta starosti - 50 % popust

DODATNE STORITVE

POROČNE torte
Poročno torto vama po naročilu izdelajo
naši slaščičarji v Slaščičarski delavnici
Radin v skladu z vajinimi željami in
okusom.

PIJAČE
- na voljo so vam vina iz naše vinske
karte, lahko pa ga dostavite tudi sami
oz. vinar po vašem izboru (dostava v
hotel vsaj dva dni prej)
- vode in brezalkoholne pijače po
dogovoru
- ali all inclusive ponudba

APERITIV
Aperitiv je v primeru lepega vremena
možno postreči na hotelski terasi ali na
kakšni drugi prijetni lokaciji v sklopu
kompleksa Zdravilišča Radenci. Na željo
oz. ob predhodnem naročilu, možnost
postrežbe tudi kanapejev, sirovih
nabodalc ali sadja.

dodatne storitve


DODATNA UREDITEV
PROSTORA
Po dogovoru za vas uredimo tudi
dodatne okrasitve, preobleke na
stolih, posebne pogrinjke
ipd.

Cvetličarna Kurbus –
»s cvetjem je lepše«

Fotografske storitve –
Foto Studio Tivadar

Cvetje v prostor vedno prinese svežino
in novo življenjsko energijo. Poleg tega
pove nekaj o vas samih – kaže vaš okus,
vaše počutje in do določene mere celo
vašo osebnost. Zato, je še posebej
pomembno, kakšne cvetlične aranžmaje
si boste izbrali za vaš poročni dan, za
katerega si gotovo želite, da bo svečan
in kar se da prijeten.

70 let družinske tradicije v fotografiji,
fotografiranja porok, prireditev in
dogodkov, rojstnih dnevov, svetih
krstov, portretov. Vse z enim ciljem:
ujeti najlepše, edinstvene in nepozabne
trenutke, preden za vedno zbežijo.

Za vas ga bo ustvarila Cvetličarna
Kurbus.
T: 02 564 89 60
e-pošta: info@vrtnar.si

Foto Studio Tivadar / Glavni trg 1 a
9240 Ljutomer
T: 02 584 9906
e-pošta: fototivadar@siol.net

Studio Signal

Ovekovečita vajino zaobljubo z večnim
spominom – najsodobnejšo tehnologijo
in snemanjem porok nudi Studio Signal z
bogatimi referencami in tradicijo.
Darko Dšuban
T: 041 748 377
e-pošta: darko@videosignal.net

WELLNESS

STORITVE ZA MLADOPOROČENCA
Da boste zares sijale na
poročni dan …

Kleopatrina kopel za
sproščeno nevesto
Zadnja egipčanska kraljica Kleopatra je
slovela po svoji nepopisni lepoti. Njena
skrivnost? Kopala se je v mleku!
V centru Corrium izvajamo Kleopatrino
kopel v kadi s podvodno masažo. Mleko
in sol z dodatkom eteričnih olj bosta vašo
kožo naredila mehko in svilnato.

Pedikura in manikura
zanjo in zanj - z
vrhunsko kozmetično
linijo JESSICA
• KRALJEVSKA PEDIKURA
Je klasična pedikura, ki smo jo
nadgradili s peelingom in masko
za noge ter masažo stopal. Gre za
razkošen tretma, ki odpravlja stres in
lajša tegobe modernega življenja.

Razvajanje za naju
• radenska mineralna kopel z eteričnimi
olji za dva
• RAZVAJANJE ZANJO: masaža obraza
s fitoaromatično masko + čokoladna
obloga celega telesa v vodnem ležišču
+ aroma masaža celega telesa
• RAZVAJANJE ZANJ: Aroma masaža
celega telesa (40 min.) + peeling
celega telesa + stone masaža (60 min.)

• CESARSKA PEDIKURA
Je kraljevska pedikura, ki smo ji dodali
lakiranje nohtov nog z vrhunskimi laki
Jessana, ki nohte negujejo, da le-ti
postanejo trdni in močni z zunanje
strani, hkrati pa mehki in upogljivi v
notranjosti.

Nega obraza in
dekolteja z LUXURY
GOLD 24 Ka
Nega s čistim zlatom, ki iz skritih globin
zemeljske notranjosti v kožo vnaša
pozitivno energijo, z mehkim odsevom
svetlobe pa polt ovije z razkošnim sijajem
in glamuroznim videzom.
Zlato spodbuja življenjsko energijo, zato
je nega z njim privilegij za kožo. Dokazano
učinkuje v smislu pomlajevanja kože,
glajenja gub ter izboljšanja tonusa kože.
Koža negovana z zlatom postane opazno
bolj gladka in čudovitega sijaja.

POROČNE STORITVE
Marsikdo med načrtovanjem poroke pozabi, da je poroka prelomni dan, prežet z radostjo
srečo in ljubeznijo.
Potrebno je poskrbeti za številne podrobnosti in detajle, tako male kot velike.
S poročnimi načrtovalci v Zdravilišču Radenci bosta načrtovanje in izvedba poroke ponovno
postala to, kar morata biti – eno najlepših in nepozabnih obdobij za mladoporočenca!

POROČNA PONUDBA
Poročna ponudba je sestavljena iz osnovnega nabora poročnih storitev. Da bo poroka
popolna, mladoporočenca z našim poročnim načrtovalcem določita in izbereta
dekoracijo, poročni meni, glasbo, svečani program, po potrebi tudi ostale dodatne
storitve.
Poročna ponudba v Zdravilišču Radenci zajema:
• predporočno svetovanje in integralno organizacijo ter izvedbo poročnega slavja
• organizacijo poročnega obreda (možnost izvedbe pri zdravilnem vrelcu, večnamenski avli hotela ali Sončnem parku)
• strokovno svetovanje pri izbiri kulinarične in vinske spremljave
• organizacijo vrhunskih fotografskih storitev
• svetovanje pri celostni podobi in dekoraciji prostora
• organizacijo in svetovanje pri izbiri glasbene skupine
• izdelavo namiznih poročnih kartic z navedbo menija in vinske spremljave
• izdelavo imenskih tablic po predhodnem dogovoru
• izdelavo konfetov (doplačilo)
• organizacijo ognjemeta (doplačilo)
• organizacijo cvetlične in prostorske dekoracije (doplačilo)
• ponudbo wellness storitev po promocijskih cenah

Vabljeni na ogled ter posvet v Kraljestvo treh src!
Veselimo se srečanja z vami!
Za dodatne informacije smo vam na voljo:
ZDRAVILIŠČE RADENCI, Zdraviliško naselje 12, 9252 Radenci, Slovenija
Branko Slavinec
Direktor gostinstva
Tel: +386 51 321 402
Fax: +386 (2) 520 27 49
e-pošta: branko.slavinec@zdravilisce-radenci.si

* Slike so simbolične.

