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Poroka v Termah 
Banovci
Vsaka poroka je edinstvena in vsak par 
najdragocenejši. Takšna je tudi poroka v Ter-
mah Banovci: edinstvena zgodba in nepozabno 
doživetje, polno dragocenih spominov. V Termah 
Banovci se posvetimo vsakemu paru posebej: 
pričarati želimo vzdušje pristnosti in domačnosti, v 
katerem se dobro počutita tako mladoporočenca 
kot njuni gostje. Razvajali vas bomo z vrhun-
sko kulinarično ponudbo in prijazno postrežbo, 
domačnostjo in detajli, ki dajo poroki unikaten 
pridih. Z našo ekipo smo tukaj, da vama in vajinim 
svatom v prijetnem okolju Term Banovci pripravimo 
nepozaben poročni dan. Z veseljem vama svetu-
jemo. Zaupajta nam vajine želje in pričakovanja 
in potrudili se bomo, da bo vajino poročno slavje 
nepozaben in najlepši dan v življenju.

Ambient za 
svečano slavje
Hotelska restavracija nudi odličen ambient za 
poročno slavje - je idealen prostor, kjer se boste 
počutili sproščeno in domače. Naše osebje pa bo z 
nasmehom in ustrežljivostjo naredi poročni dan še 
bolj čaroben.

V Termah Banovci poskrbimo za vse podrobnosti 
vašega slavja: 
•	 Svečana oprema poročne dvorane – restavracija 

hotela Zeleni gaj 
•	 Organiziramo tudi večja slavja (do 200 oseb)
•	 poskrbimo za odlično kulinarično ponudbo in 

kakovostno postrežbo
•	 poskrbimo za poročno torto
•	 možnost nastanitve svatov in mladoporočencev 



Zaupajte nam svoje 
želje 
Poskrbeli bomo za vse podrobnosti vašega slavja.

•	 postavitev izbranega prostora po dogovoru
•	 okrasitev in dekoracijo prostora
•	 brezplačna izposoja prevlek za stole
•	 postavitev omizij s svečanimi pogrinjki ter mize 

za darila
•	 sestavo poročnega menija 
•	 aperitiv
•	 sprejem svatov, prisotnost in koordinacija dog-

odka do glavnega dela, t.j. rezanja torte,
•	 pomoč pri izbiri glasbenikov
•	 priprava in okrasitev prostora v primeru civilne 

poroko,
•	 predlog lokacij za fotografiranje.
•	 parkirni prostor

Ročno izdelani in 
unikatni meniji
Posebno pozornost posvečamo skrbno izde-
lanim menijem, ki jih oblikujemo v stilu in slogu želj 
mladoporočencev.

Za vas organiziramo in pripravimo:
•	 najem limuzine (doplačilo)
•	 najem kočije (doplačilo)
•	 brezplačno pripravimo prostor za civilno poroko
•	 izdelamo vabila (že od 1,50€ naprej) po željah in v 

stilu celotne poroke mladoporočencev



Poročni meniji
Kulinarično doživetje s pridihom kreativnosti 
in domačega gostoljubja.

V Termah Banovci smo vam pripravili pestro 
ponudbo menijev, ki jim dodamo pridih 
lastnega značaja in obogatimo s kančkom 
romantike.
 
Za lažjo izbiro smo pripravili 8 poročnih 
menijev, lahko pa vam tudi sestavimo 
oziroma skombiniramo meni po vaših željah 
in okusu.

Poročni meni že od 25 € naprej.

V ceno menija všteti ročno izdelani meniji 
ter prevleke za stole.

Poročni menu  I.
Jušniki

Goveja juha z rezanci in jetrnimi žličniki
Gobova juha

•
Plošča

Kuhana govedina
Pražen krompir, dušen riž, korenček z maslom

Smetanov hren
•

Plošča
Svinjska ribica z belim klobučkom

Piščančji file v pirinem plašču
Zelenjava z žara

Ajdova kaša s porom
Zeliščni krompirček

•
Solatni bife

•
Plošča

Ocvrt piščančji zvitek
Puranja prsa v nežni omaki

Zelenjavna tortica
Nadevane bučke

•
Solatni bife

•
Kisla juha



Poročni meni Il.
Jušniki

Goveja juha
Jurčkova juha

•
Plošča

Mlada govedina v pikantni omaki
Tirolske rezine

Korenčkove palčke
•

Plošča
Puranji file s šparglji

Svinjska ribica v omaki temne čokolade
Skutni štruklji

Zdrobove hruške
Bučke z marinado 

•
Solatni bife

•
Plošča

Ocvrt piščančji file s semeni
Nadevan svinjski hrbet
Pečen mlad krompirček

Gratinirana cvetača
•

Solatni bife
•

Kisla juha

Poročni meni lll.
Vse postreženo porcijsko

Lososova vrtnica s hrenovo peno
•

Jurčkova kapučino juha
•

Mlada govedina z brusnicami
Korenčkov pire
Šparglji z žara

•
Zvitek zlatovčice na zeleni omaki

Drobnjakov krompirček
•

Puranja roladica z zelenjavo
Brokolijev kipnik

Koromačeva omaka
•

Sadni poljub v kozarcu
•

Telečja obara



Poročni meni iV.
Vse postreženo porcijsko

Prleški prigrizek
•

Goveja juha z jetrnim mozaikom
•

Domači žepki z ocvirki
•

Telečji zvitki z mlado zelenjavo
Krompirjeva tortica s paradižnikom

Korenčkovi snopiči
•

Solatni bife
•

Pljučni file s tartufovo kapico
Štruklji z bučnimi semeni

Zeleni turban
•

Solatni bife
•

Sladko presenečenje
•

Golaževa juha

Poročni meni V.
Hladno topli bife

Pršut z melono
Koktajl z rakci

Solata v kozarcu
Meso iz tunke v zvitku

•
Goveja juha

Kremna zelenjavna juha
•

Rižota z gamberi
Goveje roladice

Gratiniran puranji file
Ocvrta piščančja prsa s sezamom

Svinjska ribica z jurčki
File lososa z zeliščnim maslom

•
Izbrane priloge

•
Bife solat, sadja, sladic

•
Kisla juha

Dušeno kislo zelje s pečenico



Poročni meni VI.
Prekmurska šunka
Divjačinska pašteta

Solata s piro
Zelenjavni carpacio

•
Goveja juha
Bučna juha

•
Tortelini z gorgonzolo

Mlada govedina v čebulni omaki
Puranji zvitki

Telečji medaljon z grozdjem
Ocvrt piščančji file v zeliščnem ovoju

File brancina z žara
•

Izbrane priloge
•

Bife solat, sadja in  sladic
•

Perutninska ragu juha
Kisla juha

Poročni meni VII.
Tris hladnih jedi

•
Goveja juha

Jurčkova kapučino juha
•

Goveje stegno v pikantni omaki
Skutni štruklji

Korenčkove palčke
•

Bife
Gratinirani zelenjavni zvitki
Ocvrta perutninska roladica

Svinjska ribica z mlado špinačo
Puranja prsa z ananasom

Ocvrti lignji
File postrvi po tržaško

•
Izbrane priloge

•
Bife solat, sadja, sladic

•
Kisla juha



Dodatna ponudba
Vina
•	 Hišno vino (belo, rdeče)
•	 Buteljčna vina

Peneča vina
•	 Muškatna penina
•	 Srebrna Radgonska penina
•	 Zlata Radgonska penina

Brezalkoholna pijača
•	 Radenska
•	 Sok (jabolčni, pomarančni)

Postrežnina
•	 Vino – litrsko
•	 Vino – buteljčno

Domače pecivo 
•	 Sladko pecivo
•	 Slano pecivo

Poročni meni VI.
Krožnik prleških dobrot

•
Goveja juha

Beluševa juha
•

Goveje roladice
Zdrobov mozaik

Zelenjavne palčke
•

Bife
Tortelini s sirovo omako

Piščančji file z belo čepico
Medaljončki svinjske ribice v čokoladni omaki

Puranja prsa s semeni
File lososa z zeliščnim maslom

•
Izbrane priloge

•
Bife solat, sladic, sadja

•
Kisla juha



Nočno varstvo otrok 
(z doplačilom 8 €/uro)

Z vami se predhodno pogovorimo o starosti in številu 
otrok ter željah.

Varstvo in animacija na poroki je lahko le nekaj urna ali 
celodnevna. Najmanjši možni najem je 4 ure animacije.

Cena 4-urne animacije do 10 otrok: 80 €

Dnevno varstvo otrok
Cena 1-urne animacije: 10 €/otroka.

Animacija in varstvo 
otrok
Da bo slavje zanimivo tudi najmlajšim gostom, poskrbi 
naša otroška animacija.

Pripravljene imamo številne aktivnosti:
•	 Ustvarjalne delavnice
•	 Vesele družabne in športne igre
•	 Poslikavo obraza
•	 Plesne in pevske animacije

V ponudbo je vključeno (vse prinesemo s seboj):
•	 Vodena animacija, prisotnost vsaj enega animatorja
•	 Material za ustvarjanje
•	 Športni rekviziti, družabne igre, igrače za različne 

starosti
•	 Tehnični pripomočki: radio in risanke



Dobro je vedeti
Rezervacija termina
Za rezervacijo termina potrebujemo vašo 
pisno potrditvijo preko maila, vnaprejšnjo 
plačilo akontacije ni potrebno. Pri potrditvi 
navedite vaš priimek in ime (neveste in 
ženina), uro, datum poroke ter telefonsko 
številko.
•	 Število oseb, jedilnik in protokol je 

potrebno v pisni obliki potrditi najkasneje 
7 dni pred dogodkom.

•	 Ostanek plačila za poroko je potrebno 
poravnati najpozneje v 5 dneh po 
opravljeni storitvi.

Poročni prostori in kapacitete
•	 Za poročno slavje v restavraciji Hotela 

Zeleni gaj, ki vključuje gostinske storitve 
(do 200 oseb), ne zaračunamo najema.

Posebne 
ugodnosti
Mladoporočencema, ki imata poročno 
slavje (pogostitev) v Termah Banovci  
podarimo:
•	 Nočitev  v Hotelu Zeleni gaj***  na dan 

poroke ter zajtrk  na poročno jutro
•	 Dobrodošlico v sobi (penina, sadje),
•	 Darilni bon za romantično kopel v dvoje
•	 Darilo Term Banovci
•	 Ugodnosti za svate na dan poroke: 

posebna cena za nastanitev svatov v 
izbranem objektu, ki vključuje nočitev z 
zajtrkom ali polpenzion ter celodnevno 
kopanje.

Menuji
Navedeni menuji so okvirni, lahko jih 
poljubno kombinirate, sestavite jih lahko 
tudi sami. Hrana se lahko postreže na 
klasičen način, kot bife ali kombinacija 
obojega.

Na poroki je lahko vaše:
•	 vino (zaračuna se postrežnina),
•	 pecivo 
•	 aranžiranje restavracije

Odpoved rezervacije
V primeru izrednega dogodka 
(smrt, naravne nesreče..) je odpoved 
rezervacije možna še zadnji dan pred 
dogodkom. 



Ostali ponudniki poročnih storitev:
Fotografiranje 
VIDEO STORITVE - MT STUDIO
Plitvica 11 B, 9253 Apače
 041 398 760 * mtstudioinfo@gmail.com

Poročne obleke
POROčNI SALON SANJA
Ptujska cesta 13, Miklavž na Dravskem polju
 031 383 481

PE POROčNA KAMRICA
Spodnja Hajdina 19/a, 2288 Hajdina
 +386 (0) 41 923 399 
* porocna.kamrica@gmail.com

Poročno ličenje in ureditev nohtov
STUDIO NIVES- NIVES KOLARIč S.P.
Panonska ulica, 9250 Gornja Radgona
 040 837 878 * studio.nives@gmail.com 

Poročni prstani
ZLATARNA GOLDEN EYE - ANITA ILEŠIč
Glavni trg 1, 9240 Ljutomer
 02 581 11 17 * goldeneye.anita@gmail.com

ZLATARSTVO SUKIč
Kraigherjeva ulica 6, 2230 Lenart
 02 720 12 46 * zlatarstvo.sukic@gmail.com

Za dodatne informacije smo vam 
na voljo:
Terme Banovci, Banovci 1a, 9241 Veržej

ZORAN ŠKARJOT
Direktor gostinstva
 + 386 (0) 2 513 1440, 051 388 691
* zoran.skarjot@terme-banovci.si

GREGOR GJERKEŠ
Vodja strežbe
 + 386 (0) 2 513 1440, 041 601 694
* gregor.gjerkes@terme-banovci.si


