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Hotel se nachází na hlavním náměstí Kroměříže, města historických památek, umění 
a kultury, často nazývaného „Hanácké Athény“. Centrum je návštěvníky vyhledáváno 
mimo jiné pro svou romantickou atmosféru. Komplex historických zahrad a 
Arcibiskupského zámku byl zapsán do seznamu světového dědictví UNESCO.

Svou výhodnou polohou a vybavením je ideálním místem pro pořádání svatebních hostin 
a rodinných oslav. K dispozici je sál s kapacitou až 100 osob, salonek přiléhající k malému 
atriu s 20 místy a jedinečná Terasa nad městem. V neposlední řadě exkluzivní vinotéka  
s venkovním posezením v historickém podloubí a poutavým výhledem na náměstí  
i zámeckou věž. 

Nabízíme ubytování v 11 pokojích typu standard, třech rodinných pokojích typu standard 
a čtyřech velkoryseji řešených apartmá s nádherným výhledem na historické náměstí. 
Všechny hotelové pokoje jsou vybaveny na úrovni ****, jejich samozřejmou součástí je TV 
se satelitními programy a Wi-Fi připojení k internetu.



Užijte si pohodlí a ubytujte sebe i své hosty u nás. 
Vybrat si můžete z pokojů různých kategorií, podle 
svých požadavků a finančních možností.

Pokoje
Nabízíme ubytování v 11 pokojích typu standard (dva 
pokoje jsou bezbariérové), dvou rodinných pokojích 
typu standard+ a čtyřech velkoryseji řešených apartmá  
s nádherným výhledem na historické náměstí.

Vybavení pokojů
Všechny hotelové pokoje jsou vybaveny na úrovni 
****, jejich samozřejmou součástí je TV se satelitními 
programy, Wifi a pohodlná koupelna. Apartmá 
navíc disponují plným minibarem a varným setem. 
Všechny pokoje jsou přístupné výtahem. Parkování 
poskytujeme hotelovým hostům ZDARMA. 

Welness a masáže
Malé relaxační centrum s finskou saunou a vířivou 
vanou vám umožní se po náročném dni uvolnit  
a načerpat novou energii. 

Lze využít i moderně a účelově vybavené hostelové pokoje. 
Dvou až pětilůžkové pokoje jsou koncipovány tak, aby měl 
každý host prostor pro relaxaci, spánek i místo, kam si 
bezpečně uložit své věci.

!

Ubytování
U Zlatého kohouta



Moderně vybavený sál s přístupem na Terasu,  
s krásným výhledem na historické centrum,  
pomůže udělat z Vaší svatby výjimečný zážitek.

Svatební sál + salonek (80-100 míst)
Pro početnější svatby je Vám k dispozici  
klimatizovaný sál pro 80 - 100 osob s přístupem na 
Terasu. Sál dovoluje jak klasické, tak moderní banketní 
uspořádání. Komornější svatby mohou využít salonek 
pro 20 osob, který přiléhá k malému atriu.

Terasa nad městem
Prostor, který vaší svatbě dodá nevšední 
atmosfétru. Terasa je umístěna nad velkým sálem  
a nabízí klidné posezení a krásný výhled v denní  
i noční dobu. Krásné místo pro Váš svatební  
obřad.

Svatby
a prostory

Vinárna in vino
Ve vinotéce inVino máme pro Vás nachystány ty 
nejlepší a nejkvalitnější vína z podoblastí Slovácka, 
Velkopavlovicka, Mikulovska a Znojemska od vinařů, 
kteří pravidelně získávají nejvyšší ocenění ze soutěží 
v ČR i v zahraničí.



Pro Váš velký den připravíme svatební dort a zákusky, které budou 
třešinkou Vaší svatební tabule. Podle předpokládaného počtu 
svatebních hostů poradíme s množstvím a skladbou zákusků  
pro svatební tabuli a rádi připravíme čím dál žádanější „candy bar“.

Svatební dorty a zákusky
Svatební dort je tradičním symbolem svatební hostiny. Je podáván jako 
tečka za slavnostním obědem. Má dlouhou historii, jako symbol štěstí  
a plodnosti. Každý host musí ochutnat aspoň kousek, protože 
odmítnutí prý přináší neštěstí jak novomanželům, tak i hostům. 
Svatební dort by měl být chutný a lahodit oku.

V případě svatebních dortů doporučujeme 
ochutnávku. Společně tak doladíme vaši představu: 
www.cukrarna-amadeus.cz

Zákusky 
 a dorty



Prostory sálu jsou k dispozici svatebčanům již vždy den předem od 14:00 hod. Svatební tabuli 
Vám připravíme dle dohody a prostřeme ubrusem. Založíme veškeré sklenice, příbory a další 
inventář.

Ceník pronájmů a služeb:
Pronájem sálu 8000 Kč / den
Pronájem salonku 1500 Kč / den
Pronájem terasa a bar 12000 Kč / den (červen + červenec + srpen / v sezonu /)
Pronájem terasa a bar 5000 Kč / den mimo sezonu
Zápůjčka svatebního oblouku /bez výzdoby/ 3000 Kč
Potahy na židle 90 kč / ks
Korkovné 200 Kč / konzumující osoba.

Dekoraci a květinovou výzdobu je možné zajistit po domluvě  
s naším externím dodavatelem. Dále je možné zřídit např. Rumový 
koutek, Candy bar.. apod.

Doprovodné programy a zajištění pro Vaši svatbu či firemní akci:
Cimbálová kapela, live pop kapela, DJs
Barmanskou / fire show včetně barmanského cateringu
Vystoupení tragikomika Richarda Nedvěda
Karikaturistu
Let vrtulníkem
Degustaci vína nebo pálenek

Ceny doprovodných programů na vyžádání.

Svatební  
informace& ceník



Přípitek:

Sekt &Prosecco/ nealko sekt

Předkrm:

Kachní paštika, brusinky, bagetka

Žlutý meloun, parmská šunka, parmazán, 
olivový olej, bagetka

Polévka:

Hovězí / kuřecí vývar s masem, domácími 
nudlemi, zeleninou a játrovými knedlíčky

Zeleninový vývar

Nejedná se o konečný výčet jídel, po 
vzájemné domluvě lze servírovat i jiné 
pokrmy. Kontaktujte nás.

Hlavní chod:

150g Svíčková na smetaně, variace  
 knedlíků, brusinky

200g Vepřová panenka, omáčka ze  
 zeleného pepře, pečené brambory  
 s rozmarýnem

200g Kuřecí prsíčko, grilovaná zelenina,  
 šťouchané brambory s petrželkou

200g Steak z lososa, jemná koprová 
 omáčka, gratinované brambory

200g Kuřecí a vepřový řízek, bramborový  
 salát

150g Trhané husí maso, červené zelí,  
 bramborové nočky

Slavnostní
menu pro svatby

!



Raut
dle vlastního výběru
Teplý raut

 - Pečená vepřová kýta s kostí

 - Anglický roastbeef, buffalo omáčka

 - Trhaný hovězí krk v BBQ omáčce

 - Svatební hovězí guláš

 - Grilovaná vepřová krkovička 

 - Pečená vepřová žebírka

 - Vepřové koleno na černém pivu, med

 - Pikantní kuřecí křidýlka

 - Drůbeží jatýrka zabalená v anglické slanině

Studený raut:

 - Selekce uzenin a domácího uzeného

 - Selekce sýrů a sýrů ze statku

 - Variace kanapek

 - Banketní kuřecí a vepřové řízečky 

 - Lososový gravlax, bylinkový dip

 - Hovězí tatarák cornichons, topinky

 - Tatarák z červené řepy, tousty

 - Mini hovězí burger (domácí bulka, polníček, 
burgerová majonéza, hovězí mleté Black 
Angusm zelenina)

 - Smažené kuřecí nugetky v cornflakes

 - Tortilly plněná kuřecím masem, zeleninou  
a sýrem cheddar

 - Kuřecí mini špízy

Nabídka je pouze orientační.!

 - Mini špízy s cherry rajčaty a mozzarellou

 - Grilované krevety ve sladko pikantní 
marinádě

 - Krevety na česneku, petrželce a bílém 
víně

 - Kuřecí roláda plněná špenátem

 - Vepřová roláda plněná fáší a zeleninou

Přílohy a zelenina:

 - Pečené brambory s rozmarýnem

 - Bramborový salát s majonézou / 
jogurtem

 - Uzené grenaille s bylinkami

 - Kukuřičné klasy na másle

 - Salát coleslaw

 - Šopský salát

 - Carpaccio z červené řepy, parmazán, 
polníček, piniové oříšky

 - Grilovaná zelenina

 - Ovoce dle sezónní nabídky

 - Omáčky – hříbková, pepřová, bylinková, 
studená pikantní omáčka, zauzený kečup

 - Rautové doplňky – hořčice, kečup, 
čerstvý křen s jablky

 - Rautové pečivo o třech druzích



Plánujete svou svatební cestu? Chcete udělat novomanželům radost  
nebo zpříjemnit výročí svatby svým blízkým? Pošlete je do hotelu U Zlatého
kohouta. 2 noci pro dva s balíčkem Wellness pobyt. Privátní wellness, 
infrasauna, masáž částečná klasická, láhev sektu/vína. Užijte si pohodlí  
se zárukou soukromí.

Pokud máte zájem o osobní schůzku ohledně 
uspořádání Vaší svatby v Hotelu U Zlatého 
kohouta, předběžnou kalkulaci nebo jakékoli další 
dotazy, kontaktujte nás: 

Hotel U Zlatého kohouta
Velké náměstí 21,
Kroměříž, 767 01

Telefon: +420 603 195 668
Email: akce@uzlatehokohouta.cz

1. rok Bavlněná svatba
2. rok Papírová svatba
3. rok Kožená svatba
4. rok Květinová svatba
5. rok Dřevěná svatba
6. rok Železná či zinková svatba
7. rok Měděná či vlněná svatba
8. rok Plechová svatba
9. rok Hliněná svatba
10. rok Cínová či růžová svatba
11. rok Ocelová svatba
12. rok Hedvábná svatba
13. rok Krajková svatba

14. rok Slonovinová svatba
15. rok Křišťálová či skleněná svatba
20. rok Porcelánová svatba
25. rok Stříbrná svatba
30. rok Perlová svatba
35. rok Korálová svatba
40. rok Rubínová svatba
45. rok Safírová svatba
50. rok Zlatá svatba
55. rok Smaragdová svatba
60. rok Diamantová svatba
70. rok Platinová svatba
75. rok Korunová svatba

Wellness
pobyt pro dva

Výročí svatby

Nenechte si ujít
akční 

balíček

www.uzlatehokohouta.cz


