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Chcete prožít Svůj vysněný den, tak trochu 
jinak uprostřed lesů?
Hotel Kouty je situován v lesním areálu o velikosti 10 hektarů s vlastním 
rašelinovým rybníkem, v  malebném údolí na  úpatí vrchu Melechov. 
Areálem protéká potok, který napájí rybník  jednou z  nejčistších vod 
v Čechách. 

Už máte místo pro ROZLUČKU 
SE SVOBODOU?
Rozjeďte to s našimi specialitami na grilu, nebo 
v hotelovém wellness. 

Užijte si netradiční rozlučku na střeše plovoucí 
sauny s grilováním a horkým koupacím sudem. 
Proč nezkusit něco netradičního?

Hotel Kouty
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Ptáci, stromy, příroda. Jedinečné místo pro Váš 
nezapomenutelný den.

Cena pronájmu: 5 000 Kč

V ceně pronájmu je zahrnuto
Pronájem mola / lesa a jeho prostor.
Stolek pro oddávajícího.
Slavobrána.
Zapůjčení židlí na obřad.
Konečný úklid obřadního místa.

Rezervace a příprava svatebního obřadu
Molo / les

Kde si můžete říct své

Přejete si obřad na hladině rybníka nebo 
Svatební bránu uprostřed lesa 

„ANO“
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Hotelové pokoje
Lesní Apartmány 5x  
Chata Hygge a Lykke  
Forest Garden familly
Fores Romance

21 pokojů / 50 lůžek včetně přistýlek 
6 osob / apartmán (4+2)
4 osoby / chatka
5 osob (4+1)
2 osoby

Ubytování hotel
Jedna osoba na dvou a vícelůžkovém pokoji se snídaní.

Cena: 1 490 Kč / osoba / noc

5x třílůžkový pokoj s přistýlkou (3+1)
12x dvoulůžkový pokoj (2+0)
1x dvoulůžkový pokoj s přistýlkou (2+2)
1x třílůžkový pokoj v přízemí (3+0)

Dvě a více osob na pokoji.

Cena: 990 Kč / osoba / noc

Nabídka pokojů

Hotelové pokoje jsou včetně snídaně.
Děti do 3 let zdarma. Děti do 10 let 50% sleva.

Ubytování

Celková kapacita hotelu a apartmánů je 
100 lůžek včetně přistýlek.
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Lesní Apartmány
Cena: 2 990 Kč   (4+2 osoby)

Chata Hygge a Lykke
Cena: 3 590 Kč   (4 osoby)

U ubytování v chatkách není zahrnuta snídaně, cena snídaně 249 Kč / osoba.

Forest Garden Family
Cena: 3 490 Kč  (4+1 osoby)

Forest Garden Romance
Cena: 3 990 Kč  (2 osoby)
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Prostory pro svatební 
hostinu a veselí

Salónek (tabule až pro 40-45 osob).
Restaurace - lze propojit se salónkem (tabule až pro 100 osob).
Venkovní sál (tabule až  pro 50 osob).
Venkovní terasa  - lze využít pro venkovní bar, posezení, fotokoutek, 
zázemí kapely či taneční parket.

Nevšední zážitek pro všechny hosty bude venkovní grilování, pizza a bar 
na horní terase.

Svatební hostina

Pronájem celé ubytovací kapacity – nemusíte řešit hlučnost hudby 
a zábavy v pozdějších večerních hodinách.

Svatební hostina a  hudba v  restauraci a  salónku = nutný pronájem 
všech pokojů v hotelu (v případě neobsazení všech pokojů  se účtuje 
poplatek za  neobsazený pokoj 1 000 Kč / noc) + noční klid ve 22 hodin, 
přesun hudby do vnitřních prostor hotelu.

Svatební hostina venkovní hala + terasa = noční klid ve 22 hodin, přesun 
hudby do vnitřních prostor haly. 

Preferujeme pronájem veškeré 
ubytovací kapacity
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Salonek
Cena pronájmu: 10 000 Kč
Kapacita: 40-45 osob
Velikost: 74 m2

Restaurace (součástí je SALONEK)  
+ dolní terasa
Cena pronájmu: 25 000 Kč
Kapacita: 100 osob + 80 osob
Velikost: 124 m2 + 46 m2

Venkovní sál + horní terasa
Cena pronájmu: 13 000 Kč
Kapacita: 50 osob
Velikost: 126 m2

V cenách pronájmů je zahrnuto
Sestavení stolů dle zasedacího pořádku.
Příprava stolů na Vítání, Dary, Pánský koutek, Sweet bar.
Příprava místa na fotokoutek, dětský koutek.
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Příprava prostor dle Vašich požadavků.
Závěrečný úklid všech prostor.
Bezplatné parkování pro hosty.



Svatební koordinátorka   

Naše profesionální koordinátorky Vám zajistí hladký průběh celé svatby.
Pomůžeme zajistit dekorace, hudbu i květiny. 

Užijte si Váš velký den bez zbytečných 
starostí a náročných příprav.

•	 Komunikace s matrikou
•	 Organizace a plánování před svatbou
•	 Doporučení našich externích partnerů (fotograf, kameraman, 

florista, kapela, DJ, cukrářka)
•	 Sestavení harmonogramu
•	 Vítání hostů
•	 Stužkování svatebčanů
•	 Předání květin
•	 Seznámení hostů s programem obřadu
•	 Koordinace svatebčanů
•	 Řazení svatebního průvodu
•	 Hladký průběh obřadu
•	 Vytvoření finálního špalíru
•	 Vítání novomanželů
•	 Rozbití talíře pro štěstí
•	 Usazení hostů a dodržení etikety
•	 Vázání novomanželů u společné polévky
•	 Krájení dortu a servírování svatebčanům
•	 Komunikace s  personálem restaurace a  bezproblémový 

průběh hostiny
•	 Vyúčtování

Cena svatební koordinátorky je 9 900 Kč.
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Rádi se postaráme o  výzdobu obřadního místa, výzdobu 
stolu (svatební tabule) a dalších míst dle vašich požadavků.



Služby naší kuchyně   

•	 Zauzená panenka, meruňkové pyré
•	 Tartar z lososa, toast, estragonová majonéza
•	 Batátová kanapka s quacamolou
•	 Prosciutto, žlutý meloun
•	 Domácí uzený bok, chléb
•	 Pečená řepa, čerstvý kozí sýr
•	 Domácí chipsy (mistička) 50 Kč / ks

Čerstvé, regionální potraviny od místních farmářů.
Svatební menu, rauty, grilování dle individuálních přání.
Menu pro vegetariány, diety, děti.
Vícechodové degustační menu.

Vlastní pití a catering nepovolujeme. 
Zajistíme, objednáme vše, co máte rádi.

Vítací občerstvení
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Svatební kanapky 59 Kč / ks



Svatební menu   

Svatební menu č. 1 

Předkrm:  Vepřové rillettes se švestkovou omáčkou, náš domácí chléb
Polévka:  Dlouze tažený vývar z hovězího žebra se zeleninou, nudlemi a játrovými knedlíčky
Hlavní chod:  Špikovaný hovězí váleček na smetaně s karlovarským knedlíkem a smetanovými brusinkami 

539 Kč / osoba

Svatební menu č. 2 

Předkrm:  Tartar z uzeného lososa medovo-hořčičným dresinkem, koprová brioška
Polévka:  Hráškový krém s česnekovými krutony
Hlavní chod:  Vepřová panenka Wellington se slaninovou kaší, demi glace 

Svatební menu č. 3 

Předkrm:  Roastbeef s křenovou espumou, náš chléb
Polévka:  Slepičí vývar se zeleninou a žemlovým knedlíčkem
Hlavní chod: Vepřová líčka na pivě, bramborovo-celerové pyré, chipsy z kořenové zeleniny, nakládaná šalotka

Svatební menu č. 4, vegetariánské 

Předkrm:  Carpaccio z červené řepy, maracujový gel, pražené mandle, výhonky
Polévka:  Hráškový krém, Minestrone
Hlavní chod: Grilované tofu, salát z grilované zeleniny, česnekový dip, Vegetariánská svíčková s karlovarským knedlíkem
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Cena

599 Kč / osoba

Cena

659 Kč / osoba

Cena

629 Kč / osoba

Cena



Svatební raut   

Svatební raut č. 1 

  50 g
  80 g
  50 g
  50 g
100 g
100 g
100 g
 50 g
100 g
100 g

Cena 890 Kč / osoba

Domácí uzené, cornichons, hořčice
Mini špíz caprese
Tatarský biftek, topinky z domácího chleba
Francouzské  sýry, maracuja
Masový špíz s cibulí a paprikou
Kuřecích řízků
Řízečky z panenky
Pečené grenaille
Řecký salát s olivami a feta sýrem
Ovoce
Domácí pečivo

Svatební raut č. 2 

  50 g
  80 g
  50 g
  50 g
100 g
100 g
50 g

 100 g
100 g
50 g
50 g
50 g

100 g
100 g

Cena 1 190 Kč / osoba

Domácí uzené, cornichons, hořčice
Mini špíz caprese
Tatarský biftek, topinky z domácího chleba
Francouzské  sýry, maracuja
Masový špíz s cibulí a paprikou
Kuřecích řízků
Roastbeef
Řízečky z panenky
Pečená kuřecí křídla
Pečené grenaille
Grilovaná zelenina
Těstovinový salát
Řecký salát s olivami a feta sýrem
Ovoce
Domácí chléb
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Svatební raut č. 3

  50 g
80 g
50 g
50 g
50 g
50 g

 100 g
 100 g
  80 g
100 g
100 g
50 g

 100 g
100 g
50 g
50 g
50 g

100 g
100 g

Cena 1 990 Kč / osoba

Domácí uzené, cornichons, hořčice
Mini špíz caprese
Tatarský biftek, topinky z domácího chleba
Francouzské sýry, maracuja
Gravlax z lososa
Grilované Garnely
Hovězí guláš
Domácí bramboráčky
Caesar ve skle
Masový špíz s cibulí a paprikou
Kuřecích řízků
Roastbeef
Řízečky z panenky
Pečená kuřecí křídla
Pečené grenaille
Grilovaná zelenina
Těstovinový salát
Řecký salát s olivami a feta sýrem
Ovoce
Domácí chléb

Grilování

 100 g
 100 g
 100 g
120 g
100 g
200 g
 100 g

Cena 1 100 Kč / osoba

Biftek z pravé svíčkové
Kuřecí stehenní steak
Medailonky z vepřové panenky
Grilovaný hermelín s brusinkami
Grilovaný kukuřičný klas
Čerstvá zelenina
Řecké tzatziki
Kozí rohy
Stříbrné cedulky
Kyselé okurky
Domácí BBQ
Česnekový dip
Dijonská omáčka
Domácí pečivo

Grilovaná uzená kýta

10 kg    Cena 7 500 Kč
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Podmínky konání svateb   

Svatba o víkendu 
Nutno pronajmout všechny lesní apartmány, chatky Hygge, Lykke a domky Forest Garden 
na celý víkend (pá–so, so–ne). Hotelové pokoje stačí obsadit pouze na jednu noc.

Svatba v týdnu

Pronájem všech lesních apartmánů, chatek Hygge, Lykke a Domky Forest Garden stačí 
na jednu noc, taktéž hotelové pokoje.

V  případě ,,uzavřené společnosti“ a  neobsazení všech pokojů (víkendové svatby i  svatby 
v týdnu)  se účtuje poplatek za pokoj 1 000 Kč / noc. Od 22:00 hod. dodržujeme noční klid, 
kapela, Dj  se přesune do vnitřních prostor, kde zábava pokračuje.
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Kontakt  

Gabriela Písaříková
Provozní hotelu
Email: info@hotelkouty.cz
Telefon: (+420) 569 738 121
Mobil: (+420) 702 037 696

Linda Pihávková
Svatební koordinátorka
Email: linda.pihavkova@hotelkouty.cz
Mobil: (+420) 603 573 008

Kontaktujte nás, rádi připravíme Váš velký den bez zbytečných 
starostí a náročných příprav.



www.hotelkouty.cz

Přesně uprostřed ČR

Praha 85 km                                           Brno 120 km

Green T Activites s.r.o.
Dlouhá 735/25, Staré město, 110 01 Praha 1

IČO: 271653337, DIČ: CZ27165337
Číslo účtu: 7509192/0800

Ceny jsou platné od 1. 7. 2022. Uvedené ceny jsou včetně DPH.


