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Vsaka pot je v dvoje bolj vesela. 
(ruski pregovor)
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Spoštovana mladoporočenca,

poroka velja za enega odločilnih trenutkov, mejnikov 
v življenju. Veseli bomo, če vama lahko pomagamo ta 
trenutek narediti nepozaben. 

Za lažjo odločitev, vama v poročnem katalogu 
predstavljamo našo osnovno poročno ponudbo, predloge 
kulinaričnih užitkov, prostorskih zmogljivosti, prednosti 
organizacije poroke pri nas in druge dodatne storitve. 
Na enem mestu vama ponujamo vse informacije, ki jih 
potrebujeta za vajin svečan dogodek.

Naše darilo mladoporočeNcema:

•	 apartma za mladoporočenca 
•	 brezplačen zajtrk za mladoporočenca 
•	 popust na nočitve za svate 
•	 popust na veljavne cene po uradnem ceniku za vse 

lepotne in wellness storitve 

ob vznožju prekrasnih lendavskih goric v Termah lendava 
skupaj z vami oblikujemo ponudbo z željo, da vama in 
vsem vajinim gostom  ta dan ostane v nepozabnem 
spominu. S posluhom za posebne želje vama lahko 
obogatimo vajino svečanost.
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POROČNE STORITVE
pri organizaciji poroke je potrebno poskrbeti za številne 
podrobnosti, tako male kot velike. S svojimi izkušnjami 
vama lahko pri organizaciji pomagamo, da se bosta na dan 
dogodka lahko brezskrbno sprehodila do oltarja. 

Poročna ponudba
osnovna 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 in po potrebi ostale dodatne storitve.

poročna ponudba v Termah lendava zajema:
• organizacijo in izvedbo poročnega slavja, 
• strokovno svetovanje pri izbiri kulinarične in vinske 

spremljave, 
• pomoč pri organizaciji in svetovanje pri izbiri glasbene 

skupine (po želji), 
• izdelavo namiznih poročnih kartic z navedbo menija in 

vinske spremljave, 
• izdelavo imenskih tablic po predhodnem dogovoru 

(doplačilo),
• organizacijo cvetlične in prostorske dekoracije (doplačilo) in
• –10 % popusta na ponudbo wellness storitev  

(na veljavne cene po uradnem ceniku). 

Wellness storitve - LEPO JE V DVOJE

program celovite sprostitve in razvajanja z aromatičnimi 
olji za nepozabne trenutke v dvoje. privoščite si udobje 
občutkov in okusov s pridihom sladkega zadovoljstva in 
drobne pregrehe.

SproSTiTVeNi TreTma VeNera (60 min)                                    
cena: 52,50 €       (-10 % popust) 

KralJeVSKa celoTNa ročNa maSaŽa (50 min)                        
cena: 43,90 €      (-10 % popust) 

aroma aFrodiTa maSaŽa celeGa TeleSa (40 min)               
cena: 35,90 €      (-10 % popust) 
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POROČNO  
PRIZORIŠČE
pod prekrasnimi vinogradi zelenih lendavskih goric vama 
ponujamo izvedbo dogodka v prijetnem ambientu naše 
hotelske restavracije v Hotelu lipa. Hotel lipa vas bo 
navdušil s pristno gostoljubnostjo in prijaznostjo osebja. 
Za goste so na razpolago nastanitvene kapacitete Hotela 
lipa in apartmajev lipov gaj.

V hotelu lipa se nahaja prijetno urejena restavracija 
s panoramskim pogledom na zelenico z ribnikom in 
vodometom. restavracija lipa je klimatizirana in  
ima kapaciteto 300 – 330 sedežev. restavracija ima 
neposredno povezavo s Taverno hotela s prijetno teraso. 

Gostinska ponudba  
izvedbo gostije prilagodimo vašim željam. lahko jo 
izvedemo v klasični obliki ali v obliki samostrežnega bifeja 
oziroma kombinirano.

Naše izkušeno kuharsko osebje Hotela lipa bo pod 
vodstvom vodje kuhinje g. Jožeta Horvata poskrbelo, 
da boste uživali ob izbranih jedeh. osebje strežbe pod 
vodstvom vodje g. maria merca, bo z nasmehom na ustih 
ugodilo vašim željam.

izbrano kulinarično ponudbo lahko zaokrožimo z  široko 
paleto priznanih domačih in slovenskih vin. 

Hotelska restavracija je na razpolago do 4. ure zjutraj.  
po želji vam lahko po tej uri zagotovimo kapacitete 
Taverne, ki je neposredno povezana z restavracijo. 
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Menu I.

Mešani narezek s francosko solato
*

Goveja juha z rezanci in jetrnimi cmoki
Ajdova juha z jurčki

*
Kuhana govedina

Pražen krompir
Smetanov hren

*
Nadevana perutninska rulada

Pariški  zrezek
Dušen riž

Krompirjevi kroketi
Zelena solata

*
Zavitek (jabolčni, sirov)

Kava
*

Sesekljana pečenka
Ocvrta piščančja bedra

Zdrobovi cmoki
Pire krompir

Sestavljena solata
*

Mešano meso na žaru
(ajvar, senf, čebula)

Pomfri
*

Golaževa juha (v jušnikih)

Menu II.

Mešani narezek s francosko solato
*

Goveja juha z rezanci
Gobova juha s smetano

*
Kuhana govedina

Pire krompir
Smetanov hren

*
Ocvrta piščančja bedra

Svinjska pečenka
Zdrobovi cmoki
Pražen krompir

Sestavljena solata
*

Zavitek (jabolčni, sirov)
Kava 

*
Puranova prsa po pariško

Čebulna bržola
Dušen riž

Krompirjevi kroketi
Zelena solata

*
Sesekljana pečenka

Mesna rulada v testu
Pečen krompir

Sestavljena solata
*

Kisla juha

Menu III.

Goveja juha z rezanci
Ajdova juha  z jurčki

*
Kuhana govedina

Pire krompir
Smetanov hren

*
Svinjska pečenka po prekmursko 

Puranja prsa Orly
Rizi-bizi

Pražen krompir
Zelena solata

*
Sladki tris iz Prekmurja

(Prekmurska gibanica, skutin zavitek, 
krapci)

*
Gobov zrezek

Ocvrti piščanec
Zdrobovi cmoki
Skutini štruklji

Sestavljena solata
*

Mešano meso na žaru  
(ajvar, senf, čebula)

Pomfri
*

Golaževa  juha

menu za klasično postrežbo

POROČNI MENIJI
V Termah lendava za vrhunsko kulinarično ponudbo skrbijo naši izkušeni sodelavci iz kuhinje, ki ustvarjajo raznolika 
kulinarična doživetja iz bogate prekmurske in klasične kuhinje. izbirate lahko med več osnovnimi poročnimi meniji, po 
želji jih lahko prilagodijo vašim željam.
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Menu IV.

Domača prekmurska šunka pečena v 
testu

Domača pašteta z bučnimi semeni
*

Goveja juha z jetrnimi žličniki
Svatovska juha 

*
Svinjski file v sezamovi srajčki
Goveja bržola v čebulni omaki 

Pečen krompir 
Široki rezanci

Solata 
*

Nadevana ocvrta piščančja rulada 
Svinjski zrezek z gobovo omako

Zdrobovi cmoki
Pražen krompir

Solata
*

Sladko štorkljino gnezdo
Kava

*
Sesekljana pečenka

Segedin golaž
Priloga po dogovoru

Menu V.

Hladna predjed
(pikantna plošča s francosko solato)

*
Goveja juha z rezanci ali fritati

*
Domača plošča s prilogo

(ocvrti puranov zrezek, svinjska 
pečenka, rumpsteak z zelenjavnim 

maslom)
Sestavljena solata

*
Kisla juha

Menu VI.

Prekmurska šunka v testu
Mariniran goveji file z tartufovo 

smetano
Kokošji galantin

Ribja strjenka 
Ocvrta jajčka 

*
Juha po izboru (lahko kot bife) 

*
Zrezek s šampinjoni v smetanovi 

omaki  
s kruhovim cmokom

Goveja rulada z orehi in sirom in  
široki rezanci

Sestavljena solata
*

Svinjska ribica v špinačnem biskvitu
Roastbeef v gorčični skorji s stročjim 
fižolom in smetanovim krompirjem

Kumarična solata
*

Maline z vanilijevo kremo
*

Marinirani piščančji ražnjiči
Mesna nabodala z mozzarello

Steak morskega psa na žaru 
Polnjeni paradižniki, gratiniran 

jajčevec
*

Kisla juha
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menu za bife izvedbo poročne večerje 

Menu I.

(bife ali plošče na mizah)
Hladna perutninska rulada

Domača prekmurska šunka pečena v testu 
Domača pašteta z bučnimi semeni 

Piščančji file v sezamovi srajčki z balzamično glazuro

ali

Domača šunka v testu
Domača Murska šunka

Kuhan pršut
Izbor sirov

*
(bife ali jušniki na mizah)

Goveja juha 
Ajdova juha z gobicami

*
(porcijsko) 

Kuhana govedina
Pire krompir

Smetanov hren
*

Ocvrta piščančja bedra
Ocvrta puranja prsa s sezamom

Svinjska pečenka
Nadevana puranja rulada 

Svinjska ribica v gobovi omaki 
Morski pes po tržaško  

Pražen krompir in rizi-bizi
Skutini štruklji z drobtinami

Tagliatelle z morskimi sadeži
*

Madžarski pörkölt
Sesekljana pečenka

Tarhonya
Solatni bife (4-5 vrst solat)

*
Skutin in jabolčni zavitek 

Filter kava (samopostrežno) 
*

Govedina v solati  
Čevapčiči, ajvar, senf 

Golaževa juha 

Menu II.

(bife ali jušniki na mizah)
Goveja juha 

Ajdova juha z gobicami
*

(porcijsko)
Kuhana govedina

Kuhano kokošje meso
Pire krompir

Smetanov hren
Paradižnikova omaka

*
Sesekljana mesna štruca

Svinjska pečenka
Nadevana puranja rulada

Dunajski zrezek 
Ocvrti lignji s tatarsko omako 

Ravioli s sirovo omako
Špageti s češnjevim paradižnikom 

Pražen krompir
Dušen riž

Solatni bife (4-5 vrst solat)
*

Ocvrta piščančja bedra
Svinjski zrezek z gobovo omako 

Madžarski pörkölt
Tarhonya

Kruhova rulada 
Ocvrti pangin file

Špinačni rezanci s pršutom
Solatni bife (4-5 vrst solat)

*
Skutin in jabolčni zavitek  

Filter kava (samopostrežno) 
*

Govedina v solati  
Perutninska  testeninska solata 

Golaževa juha 
Zelenjavna enolončnica s koščki 

sojinega sira 

po želji naročnika pripravimo sadno mizo. 
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obrnite se na nas za dodatne informacije in rezervacije preko 
telefonske številke 02/ 577-4472 ali pa se oglasite pri nas v Hotelu lipa.    
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