
 

 

 

 

Podmínky  

pro pořádání společenských akcí  

Starobělská Koliba 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Menu standart (pro 25 osob) 
(Základní nabídka) 

Přípitek: 

Sklenka Bohemia sekt 

Polévka: 

Silný hovězí vývar s masem, nudlemi a zeleninou 

Hl. chod: 

Hovězí svíčková na smetaně, houskový knedlík, brusinky, šlehačka 

Odpolední raut: 

15x Hovězí guláš podávaný s chlebem a cibulí 

2kg Vepřové mini řízečky 

2kg Kuřecí mini řízečky 

1kg Salámová mísa mix 

1kg Mix moravských a českých sýrů 

2kg Míchaná zelenina s balkánským sýrem 

1kg Hovězí tatarák podávaný s topinkami 

Součástí odpoledního rautu jsou doplňky, pečivo, chléb, kyselé okurky, beraní rohy a další… 

 

Celková cena 15.552,-Kč / 623,-Kč osoba 

Nabídka má pouze orientační charakter, dále je možné ji upravit dle konkrétních požadavků Vaší akce. 



 

 

 

 

Menu premium (pro 25 osob) 

Přípitek: 

Sklenka I am Prosseco 

Polévka: 

Silný hovězí vývar s masem, nudlemi a zeleninou 

Hl. chod: 

Konfitované kachní stehýnko s červeným zelím a bramborovým knedlíkem 

Odpolední raut: 

2kg Norský losos připravovaný v páře 

15x Hovězí guláš podávaný s chlebem a cibulí 

2kg Vepřové mini řízečky 

2kg Kuřecí mini řízečky 

1kg Salámová mísa mix 

1kg Mix moravských a českých sýrů 

2kg Míchaná zelenina s balkánským sýrem 

2kg Hovězí tatarák podávaný s topinkami 

1kg Hovězí roastbeef 

25x Mini burger s glazovanou cibulkou 

15x Finger food – uzený losos na lžičce s koprovým dipem 

Součástí odpoledního rautu jsou doplňky, pečivo, chléb, kyselé okurky, beraní rohy a další… 

Celková cena 23.282,-Kč / 931,-Kč osoba 

Nabídka má pouze orientační charakter, dále je možné ji upravit dle konkrétních požadavků Vaší akce. 



 

 

 

 

Nápojové balíčky 2021 
(Nabídka zvýhodněných nápojových balíčku) 

Nápojový balíček I. 
 

Nealko nápoje litrové balení (Pepsi, Mirinda orange, 7UP, voda v karafách, čepovaná kofola, 2 
druhy džusů dle aktuální nabídky, víno bílé, víno červené podávané v karafách, neomezená 

konzumace piva z produkce Starobělský pivovar Starobělská desítka, Starobělský ležák. 
(Káva a teplé nápoje nejsou zahrnuty v balíčku a budou účtovány dle skutečné spotřeby)  

 
Cena balíčku: 299,-Kč osoba 

 

 

Nápojový balíček II. 
 

Nealko nápoje litrové balení (Pepsi, Mirinda orange, 7UP, voda v karafách, čepovaná kofola, 2 
druhy džusů dle aktuální nabídky, víno bílé, víno červené podávané v karafách, neomezená 
konzumace piva z produkce Starobělský pivovar vše z nabídky, čepované prosecco, alkohol 

v litrovém balení dle objednávky za nákupní cenu plus 30% přirážka. 
(Káva a teplé nápoje nejsou zahrnuty v balíčku a budou účtovány dle skutečné spotřeby)  

 

Cena balíčku: 399,-Kč osoba 

 

Otevírací doba restaurace je standartní, v případě prodloužení je účtován servisní poplatek ve výši 1.000, -Kč vč. DPH za každou započatou 
hodinu. 



 

 

 

 

Vážení a milí hosté, děkujeme, že jste si pro svou akci vybrali naši restauraci Starobělská Koliba, níže si 

dovolujeme Vám oznámit podmínky pro pořádání společenských akcí v prostorech restaurace. 

Rezervace restaurace pro akce 25-60 osob: 

Rezervace celé restaurace pouze pro Vaši akci je podmíněna minimální útratou ve výši 30.000, -Kč do útraty se 

započítává veškerá konzumace v rámci akce (jídlo, odpolední občerstvení – raut, nápoje – pivo, víno, nealko, teplé 

nápoje) a veškeré další objednané služby. 

Dorty a zákusky můžete mít vlastní. Vlastní alkohol není povolen. 

Prosíme, aby v rámci oslav uvnitř nebyli použity konfety a další zábavní pyrotechnika určena pro vnitřní prostory!!! 

Ohňostroj – musí být předem ohlášen (žádost na městskou policii), začátek nejpozději 21.45 hod. Balónky štěstí 

(létající lampióny) – není možné vypouštět. Otevírací doba je standartní dle otevírací doby restaurace, v případě 

dohody a prodloužení Vám bude účtován servisní poplatek 1.000, -Kč vč. DPH za každou započatou hodinu. 

Rezervace celé Koliby včetně terasy 25-150 osob: 

Rezervace celé Starobělské Koliby (restaurace, salónek, venkovní prostory včetně venkovního výčepu) pouze pro 

Vaši akci je podmíněna minimální útratou ve výši 70.000, -Kč do útraty se započítává veškerá konzumace v rámci 

akce (jídlo, odpolední občerstvení – raut, nápoje – pivo, víno, nealko, teplé nápoje) a veškeré další objednané 

služby (party stany, ozvučení a další). 

Dorty a zákusky můžete mít vlastní. Vlastní alkohol není povolen. 

Prosíme, aby v rámci oslav uvnitř nebyli použity konfety a další zábavní pyrotechnika!!! Ohňostroj – musí být 

předem ohlášen (žádost na městskou policii), začátek nejpozději 21.45 hod. Balónky štěstí (létající lampióny) – 

není možné vypouštět. 

Otevírací doba je standartní dle otevírací doby restaurace, v případě dohody a prodloužení Vám bude účtován 

servisní poplatek 1.000, -Kč vč. DPH za každou započatou hodinu. 

✓ Při závazné rezervaci termínu akce je požadována záloha ve výši 10.000, -Kč min. 60 dnů před termínem akce. (záloha 

bude odečtena z konečného vyúčtování konzumace, v případě zrušení akce méně než 30 dnů před akcí je záloha 

nevratná). 

 

 



 

 

 

 

Nabídka jídla a rautů na společenské akce: 

Přípitek: 
0,1l Martini Bianco s plátkem citrónu        45,-Kč 

0,1l Sklenka Im Prosecco          49,-Kč 

0,1l Sklenka Bohemia sekt (demi sec, brut, rosé)       49,-Kč 

0,1l Sklenka Bohemia sekt nealko         49,-Kč 

0,1l Crodino (nealkoholický přípitek)        49,-Kč 

 
Předkrm: 

1por Domácí kachní paštika s brusinkami a malým salátkem, bagetka    89,-Kč 

1por Mini mozzarella s cherry rajčátky na rukolovém hnízdě, bazalkové pesto, toust  89,-Kč 

1por Carpaccio z červené řepy s kozím sýrem, lehkým salátkem a piniovými oříšky  99,-Kč 

1por Restované holubí prsíčko s remuládou z červené řepy a celeru    129,-Kč 

 
Polévka: 

1por Silný hovězí vývar s játrovými knedlíčky, nudlemi a zeleninou julienne   49,-Kč 

 
Hlavní chod: 

200g Svíčková na smetaně, mix knedlíků (houskový, karlovarský)    209,-Kč 

200g Mix gril (vepřová krkovice, kuřecí prsa), grilovaná zelenina – příloha dle výběru  199,-Kč 

200g Mix řízků (vepřové maso, kuřecí maso), malý listový salátek – příloha dle výběru 189,-Kč 

200g Filírovaná vepřová panenka s omáčkou dle objednávky – příloha dle výběru  199,-Kč 

200g Hovězí guláš s cibulkou a houskovým knedlíkem      169,-Kč 

200g Zvěřinový guláš s cibulkou a karlovarským knedlíkem     219,-Kč 



 

 

 

 

Konfitované kachní stehýnko s červeným zelím a mix knedlíků (bramborový, houskový) 229,-Kč 

200g Losos připravovaný v páře, smetanový špenát, vařené brambůrky   219,-Kč 
Raut nabídka: 

1kg Mix českých a moravských sýrů        659,-Kč 
1kg Mix salámů a šunky          499,-Kč 
1kg Kuřecí mini řízečky          499,-Kč 
1kg Vepřové mini řízečky          499,-Kč 
1kg Mini kuřecí steaky marinované v bylinkách       499,-Kč 
1kg Pečená vepřová žebírka v BBQ omáčce       378,-Kč 
1kg Šunka od kosti           690,-Kč 
1kg Pečená kuřecí křidýlka v omáčce dle výběru (sladkokyselá, pikantní)   499,-Kč 
1kg Pečené kuřecí paličky v omáčce dle výběru (sladkokyselá, pikantní)   499,-Kč 
1ks Finger food – uzený losos na lžičce s koprovým dipem     49,-Kč 
1ks Mini burger s glazovanou cibulkou         69,-Kč 
1ks Kanapka mix           35,-Kč 

1kg Mini jelítka           390,-Kč 
1kg Mini jitrnička           390,-Kč 
1kg Domácí sekaná           390,-Kč 
1kg Plněná kuřecí roláda          390,-Kč 
1kg Plněná bůčková roláda          390,-Kč 
1kg Glazovaný vepřový bůček         490,-Kč 
1kg Pečené vepřové koleno na černém pivu       449,-Kč 

1kg Tatarský biftek s česnekem a topinkami (míchaný)      1.590,-Kč 
1kg Masové kuličky v pikantní omáčce        490,-Kč 
1kg Domácí škvarková pomazánka        659,-Kč 
1kg Domácí tlačenka na talíři s cibulí a octem       490,-Kč 
1kg Hovězí roastbeef          890,-Kč 

1kg Norský losos připravovaný v páře        1.095,-Kč 
1kg Míchaná zelenina v míse s balkánským sýrem (sýr podávaný zvlášť)    399,-Kč 
1kg Zeleninové crudité a sýrový dip (zeleninové hranolky mrkev, řapíkatý celer)  499,-Kč 
1kg Salát caprese (mini mozzarella, cherry rajčátka, rukola, pesto)    499,-Kč 
1kg Ovocný salát           399,-Kč 



 

 

 

 

1kg Tzatziky salát           399,-Kč 
1kg Salát Coleslaw           399,-Kč 

1kg Schwarzwaldská šunka s melounem cantaloupe      999,-Kč 

 

Na Vaše přání připravíme i cokoliv jiného co jste v nabídce nenašli.  

 

 

Poznámky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Společenské akce 2021 (výzdoba) 
 
Basic 

• Ubrousek classic v barvě dle výběru (kvalita DUNI GO) 
• Šerpa uprostřed stolu v barvě dle výběru (DUNI téte á téte) 
• Inventář dle objednávky (talíř, příbor, sklenice) 

 
Cena za osobu: 39,-Kč (platí se za nachystané místo dle objednávky počtu osob) 

 
 Standart 

• Ubrousek v barvě dle výběru (kvalita DUNI JOY) 
• Šerpa uprostřed stolu dle výběru (DUNI téte á téte) 
• Inventář dle objednávky (talíř, příbor, sklenice) 
• Vázičky na stole s bílými květy (nevěstin závoj nebo dle výběru a domluvy) 

 
Cena za osobu: 69,-Kč (platí se za nachystané místo dle objednávky počtu osob) 

 
DE-LUXE 

• Ubrousek v barvě dle výběru (kvalita DUNI WOW) 
• Ubrousek skládaný v bílé barvě pod příbor (Tork lunch napkin) 
• Šerpa uprostřed stolu dle výběru barvy a dostupnosti 

 (DUNI téte á téte, šerpa juta, organza dle Vašeho výběru barvy) 
• Inventář dle objednávky (talíř, příbor, sklenice a další.) 
• Květiny a vázičky na stole s bílými květy  

(nevěstin závoj, eucalypt, ostatní dle výběru a aktuální dostupnosti) 
• Svícny vysoké na plovoucí svíčky (barva svíček dle výběru a dostupnosti) 
• Misky na plovoucí svíčky (barva svíček dle výběru a dostupnosti) 

 
Cena za osobu: 99,-Kč (platí se za nachystané místo dle objednávky počtu osob) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Obřad na Kolibě 
 

• Zapůjčení svatební slavobrány 
• Ozdobení brány po stranách organzou dle výběru a malými květy 
• Nachystání stolečku s květinou pro oddávajícího 
• Ozdobení plotu organzou 
• Zapůjčení bílých srdcí na obřad  
• Nachystání sezení pro rodiče, svědky před podium 
• Láhev sektu nebo prosecca (přípitek pro novomanželé a oddávající) 

 
 

Cena: 3.999,-Kč 
 
  
Výzdoba terasy je prováděna dle individuální domluvy a ceny. 
 
 
Další inventář k zapůjčení: 
Párty stan velký 6x12 m         10.000,-Kč 
Párty stan malý 5x8 m         7.500,-Kč 
Vázy velké 
Vázy malé 
Ozdobné žebříky 
Lapače snů 
Drobné doplňky na stoly a další inventář který je k dispozici…    
 

vše po ks á 20,-Kč 
 
 
 
 

 


