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Porocni katalog





SPOŠTOVANA 
MLADOPOROČENCA,
poročni dan je edinstven in celovit mozaik 
majhnih detajlov, ki se sestavijo v popolno 

poročno zgodbo. V Grand Hotelu Primus 
vama bomo z veseljem prisluhnili, svetovali in 

skupaj z vama pripravili popolno poroko. 

Z željo, da bo vajino poročno slavje 
nepozabno doživetje, vama nudimo 

pomoč pri celoviti organizaciji.
 

V sodelovanju z našimi medico-
wellness strokovnjaki bomo poskrbeli, 
da bosta na poročni dan zablestela.

Za prijeten obred in popolne poročne 
fotografije lahko izbirate med 

različnimi poročnimi lokacijami.

Na poročnem slavju bosta z vajinimi 
svati uživala v sproščenem vzdušju ob 

kulinaričnih dobrotah. 

Poročna noč v luksuzni suiti bo 
poskrbela za popoln začetek vajinega 
skupnega življenja kot mož in žena.

Za hedonistično izkušnjo poskrbi 
razkošen Medico-wellness center 

Valens Augusta, kjer se bosta predajala 
brezkrbnim trenutkom v dvoje.

NAŠE DARILO
 Poročna noč v luksuzni suiti Grand 

Hotela Primus s postreženim 
zajtrkom v sobi



Izbirate lahko med dvema 
lokacijama na prostem ali 
v hotelu, zato je skrb zaradi 
slabega vremena povsem 
odveč.
 Í Obred na terasi vaju bo očaral z  
idiličnim pogledom na Ptujski grad. 
Terasa je tudi odlična lokacija za 
čudovite poročne fotografije. 

 Í Obred v vetrnici zdravja vas bo 
navdal s pozitivno energijo in 
občutkom popolnosti. 

Porocni obredi
EDINSTVENOST GRAND HOTELA 

PRIMUS IN LOKACIJ ZA POROČNI 
OBRED BO VAJINI ZAKONSKI 

ZAOBLJUBI DALO POSEBEN PEČAT. 



Grand Hotel Primus in Ptuj 
nudita čudovite lokacije za 
poročne fotografije.
 Í Glavna znamenitost in posebnost 
je vsekakor Ptujski grad z grajsko 
zelenico in razgledom na mesto.

 Í Za posebno doživetje vas z 
električnim avtomobilom popeljemo 
do jezera na Golf igrišču Ptuj, ki 
nudi čudovito ozadje za fotografije v 
naravi.

 Í Seveda pa lahko za odlične poročne 
fotografije izkoristite Grand Hotel 
Primus z razgledom na Ptujski grad s 
hedonistično-rimskim pridihom.   

Poročni obred vključuje: 
 Í sprejem mladoporočencev in svatov 
ter spremstvo do lokacije obreda,

 Í pripravo mize za matičarja,

 Í postavitev stolov za mladoporočenca, 
priči in svate (30 stolov),

 Í pripravo ozvočenja,

 Í predvajanje poročne koračnice, 

 Í  postavitev poročnega baldahina. 



 Í Za večja poročna slavja priporočamo 
Klub Gemina XIII., kjer bosta v 
edinstvenem ambientu in zasebnosti 
prostora slavila s svati še pozno 
v noč. Prostor omogoča tudi večja 
slavja z do 120 svati.   

 Í Za manjše poroke predlagamo 
dvorano Tacit, kjer omogočamo 
intimnejše slavje v pristnem vzdušju 
ob klavirski spremljavi (do 80 gostov).

Porocno slavje
V GRAND HOTELU PRIMUS 

POSKRBIMO ZA SPROŠČENO IN 
BREZSKRBNO POROČNO SLAVJE TER 
VAJU IN VAJINE SVATE RAZVAJAMO S 

KULINARIČNIMI DOBROTAMI. 





Porocni meniji

POROČNI MENI 1
Juha postrežena (jušniki)

Krepka goveja juha z domačimi rezanci, jetrni 
žličniki in zdrobovi cmoki

Pohorska jurčkova juha s kislo smetano

Topla uvodna jed postrežena (porcijsko)
Kuhana govedina v višnjevi omaki

Ocvrta piščančja hruška
Svinjski medaljon s hrenovo skorjico

Pražen krompir, dušen riž, sezonska zelenjava 
z rjavim maslom

Glavna uvodna jed postrežena (plošče)
Na nizki temperaturi pečen svinjski hrbet

Medaljoni telečjega fileja s popečenimi jurčki 
in šalotko

Na žaru pečen piščančji file v zeliščnem ovoju
Variacije domačih skutnih štrukljev

Pečeni krompirjevi ježeki s timijanom in 
rožmarinom

Pečena bela polenta
Sezonska zelenjava z rjavim maslom

Sezonska solata z popečenimi kruhki in 
bučnimi semeni

Postreženo na bifeju
Štajerska kisla juha

POROČNI MENI 2
Hladna predjed (porcijsko)

Pršutova zloženka
Pralina dimljenega lososa

Divjačinska pašteta z brusnicami
Roladica iz Pohorje beefa na zelenjavnem vrtu

Juha postrežena (jušniki)
Krepka goveja juha z domačimi rezanci in

jetrnimi roladicami
Kremna brokoli juha z zeliščno peno in 

profiteroli

Glavna jed postrežena (porcijsko)
Telečji medaljon s šalotko

Svinjska ribica v zeliščem ovoju
Pire zelene, pečena bela polenta z rožmarinom 

in timijanom
Krompirjeva gibanica in kockasta zelenjava

Hladni bife
Losos velikan na zeliščni posteljici s hrenom

V krušni peči pečena pohorska šunka z medom
(rezano pred gosti)

Ocvrte piščančje hruške na babičini krompirjevi 
solati

Tiger shrimp na palčki z mangom
Paradižnik z mozzarello

Dimljena postrv na hrenovi smetani

Sirova plošča s suhim sadjem,
pohorskim medom, marmelado in oreščki

Postreženo na bifeju
Golaževa juha

V nadaljevanju si oglejta nekaj naših predlogov svečanih poročnih menijev, ki 
so jih na podlagi večletnih izkušenj sestavili naši kuharski mojstri. Seveda pa 

se s poročnimi meniji popolnoma prilagodimo vajinim željam.  
Skupaj bomo sestavili meni ter izbor pripadajočih vin.

Izbirata lahko tudi med poročnimi tortami različnih okusov.

Poročna torta  
ni vključena 

v ceno.



MENU POROČNI 3        
Hladne predjedi na bifeju

Kraški pršut z medeno melono in 
marinirane olive

Dimljena postrv na hrenovi smetani
Paradižnik z dimljeno mozzarello  

in pesto bazilike
Piščančji trakci na babičini  

krompirjevi solati
Siri iz celega sveta z pohorskim medom, 
oljem in domačo marmelado ter oreščki

Juha postrežena (jušniki)
Goveja juha z rezanci in  

jetrnimi žličniki ter zelenjavo
Štajerska jurčkova juha s kislo smetano

Topla uvodna jed postrežena (porcijsko) 1
Kuhana govedina v višnjevi omaki

Dušen riž

Toplo uvodna jed postrežena (porcijsko) 2
Ocvrta piščančja hruška na praženem

krompirju
Ocvrta ptujska čebula

Glavna jed postrežena (porcijsko)
Telečji medaljon s šalotko

Svinjska ribica v zeliščnem ovoju
Domači skutni štruklji
Pečena bela polenta
Krompirjeva gibanica

Vrtna zelenjava

Postreženo na bifeju
Štajerska kisla juha

MENU POROČNI 4        
Hladna predjed (porcijsko)

Pohorska rolanca
Domača piščančja pašteta z pinjami

Skutna pralina z bučnim oljem
Dimljena postrv s hrenovo kocko

na zeliščnem vrtu

Juha postrežena (jušniki)
Kapunova juha z domačimi rezanci in 

jetrnimi žličniki ter zelenjava
Štajerska jurčkova juha s kislo smetano

Hladno topli bife
Dimljen skandinavski losos z rukolo

Kraški pršut na palčki z medeno  
melono in olivami

Marinirana mediteranska zelenjava  
s feta sirom in olivami

Goveji rostbife s hrenom   
(rezano pred gosti)

Izbor sirov iz celega sveta, pohorski med, 
oljčno olje, domača marmelada in oreščki

Svinjski medaljon v jurčkovi omaki
Goveja bržola v lastnem soku z ocvrto 

ptujsko čebulo
Piščančji file v hrenovi skorjici na 

smetanovem poru
Hrustljavo pečen file smuča na ajdovi kaši 

s kockasto zelenjavo
Ocvrt puranji file z bučnimi semeni

V pečici pečene krompirjeve kocke z zelišči
Korenčkova zloženka na kisli smetani

Njoki s tartufi
Vrtna zelenjava z oljčnim oljem

Solatni bife

Postreženo na bifeju
Štajerska kisla juha



MENU POROČNI 5
Sprejem na terasi

Pečena pohorska šunka z medom in hrenom
(rezano pred gosti)

Wrap z dimljeno postrvjo 
Pečen pršut z refoškom na palčki

Francoska pita s porom
Zelenjavne cigare s feta sirom in olivami

Sadna nabodala

Juha postrežena (jušniki)
Krepka goveja juha z zdrobovimi cmoki, 

domači rezanci in zelenjava
Zelenjavna kapučino juha z zelenjavnimi 

kockami in krutoni

Glavna uvodna jed postrežena (porcijsko)
Kuhana govedina s hrenovo omako

Ocvrta piščančja hruška
Dušen riž, pražen krompir

Sezonska zelenjava z rjavim maslom

Izbor jedi z bifejske mize
Pečena telečja krača (rezano pred gosti)
Pikantno mariniran puranji file na žaru
Svinjski medaljončki v pršutovem ovoju
Tris lignjev  (na žaru, polnjeni, tržaški )
Popečen mladi sir na ješprenovi rižoti

Pečeni krompirjevi ježeki z rožmarinom
Variacije domačih štrukljev
Široki rezanci s tartufato   

(priprava pred gosti)
Popečena mediteranska zelenjava  

z olivami in kapre

Solatni bife

Dobrote iz Primusove slaščičarne
Sadno omizje

Postreženo na bifeju
Svatovska kisla juha z vodnimi žličniki

MENU POROČNI 6 

Hladna predjed (porcijsko)
Pohorje beef na zeliščni zelenjavni gredi

Juha postrežena (jušniki)
Krepka goveja juha z zeliščnimi fritati, 

zelenjava, jetrni cmoki in zdrobovi žličniki
Krompirjeva juha s tartufi, zeliščna cigara

Topla uvodna jed postrežena (porcijsko) 
1

Tekoči raviol na ajdovi kaši z jurčki
Penasta omaka z rjavim maslom

Toplo uvodna jed postrežena (porcijsko) 
2

Hrustljavo pečen file smuča s hrenovo 
skorjico

Na smetanovem poru krompirjev mozaik, 
omaka s kaviarjem

Glavna jed postrežena (porcijsko)
Telečji hrbet na krompirjevi gredi
Vrtna zelenjava, šarlotkina esenca

Slama iz zelene

Hladni bife
Parmezan grane padana z oljčnim oljem 

in olivami
Losos velikan dimljen na bukovih drvah

Kraški pršut na stojalu
(rezano pred gosti)

Postreženo na bifeju
Telečja obara z vodnimi Žličniki





V Medico-wellness centru Valens Augusta 
z najsodobnejšimi in najučinkovitejšimi 
tretmaji za naravno pomlajevanje obraza 
in oblikovanje telesa poskrbimo, da bosta 
na poročni dan zablestela: izgledala 
bosta popolno. In kar je najlepše - učinki 
tretmajev so dolgoročni. Na dan poroke 
samo še uživata v doseženih rezultatih. 

 Í Med Contour 
Za opazno izboljšano silhueto telesa z 
izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem 
delu.

 Í Med Visage 
Edinstven tretma za naravno 
pomlajevanje vašega obraza.

Popolna na porocni dan
PRAV VSAKA NEVESTA IN ŽENIN 

ŽELITA NA SVOJ NAJPOMEMBNEJŠI 
DAN IZGLEDATI POPOLNO IN SE TAKO 

TUDI POČUTITI.  



Wellness storitve za 
mladoporočenca
V Grand Hotelu Primus posebno 
pozornost posvečamo parom. Razvajali 
vaju bomo v razkošnem Medico-
wellness centru Valens Augusta, kjer 
so vama na voljo številne storitve, v 
katerih se bosta sprostila ter uživala v 
dvoje.

Večerni make up 

Wellness manikura zanjo

Masaža Valens Augusta

Cesarska pedikura in nega nog

Nega obraza »Quick Vitality« 

Nega obraza zanj »Enery«

Termalna kopel »Najina ljubezen«  
za dve osebi



Svatje lahko izbirajo med 
modernimi sobami Grand 
Hotela Primus  ali se odločijo 
za nočitev v  apartmajskem 
naselju, bungalovih oz. kampu. 
Bivanje v Termah Ptuj lahko vaši 
svatje izkoristijo za vodne užitke ali 
se sprostijo v razkošnem Medico-
wellness centru Valens Augusta, 
kjer jih pričakujejo hotelski bazeni 
Vespansianus, svet savn Flavia ter 
Imperij dobrega počutja za razvajanje 
telesa in duha. 

Ponudba nastanitve  
za svate

V TERMAH PTUJ  VAM PONUJAMO 
RAZNOLIKE NOČITVENE KAPACITETE IN 
UDOBNO NASTANITEV ZA VAŠE SVATE.



Posebne ugodnosti za pare, 
ki se poročijo v Grand Hotelu 
Primus:
 Í popust na nočitve za svate,

 Í 15 % popust na vse lepotne in 
wellness storitve na cene po 
uradnem ceniku,

 Í brezplačno parkirno mesto v hotelski 
garaži.

Omogočamo vama tudi 
številne dodatne storitve, ki 
bodo popestrile vajin poročni 
dan:
 Í sprejem in pogostitev svatov ob 
prihodu z vinom ali koktajlom,

 Í vrhunski »finger food« in kanapeji,

 Í zdravica s penečim vinom,

 Í odpiranje penine s sabljo,

 Í sprejem s poveljnikom rimske vojske 
Markusom Antoniusom Primusom,

 Í izvedbo poročne koračnice (citrarka, 
violinistka, pianist...),

 Í darila za goste,

 Í dekoracija omizij,

 Í fotografske in video storitve,

 Í posip z vrtničnimi listi,

 Í spuščanje balonov želja,

 Í priprava vabil in sedežnega reda,

 Í animacijski program za otroke,

 Í frizerske storitve,

 Í cvetličarske storitve,

 Í unikatni leseni ali zlati poročni 
prstani.



Draga 
mladoporocenca, 

 
zavedamo se, da je odločitev 
o lokaciji vajine poroke zelo 
pomembna, saj je od tega 

odvisna celotna poroka, vajino 
počutje in počutje vajinih  

svatov na poroki. 
Za popolno poroko se želimo 

čim bolj približati vajinim željam. 
Vabimo vas na osebni razgovor, v 
katerem nam lahko zaupate vaše 
ideje in pričakovanja, podrobneje 

spoznate našo ponudbo in 
prostore, našo poročno ekipo 
in vse detajle vajine popolne 

poroke. 

Veselimo se srečanja z vama!

Poročna ekipa  
Grand Hotela Primus

Poročna ekipa Grand Hotela Primus 
041 780 657 | poroke@terme-ptuj.si
www.sava-hotels-resorts.com Spremljajte nas na


