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Hotel Rusava*** se nachází v srdci kouzelných Hostýnských vrchů v malebné 
valašské vesnici a je nádherným romantickým místem obklopeným  
nedotčenou přírodou. Dva prostorné sály propojené stylovou restaurací  
a terasa s výhledem do údolí přímo vybízí k uspořádání tak jedinečné události, 
jakou Vaše svatba je.

Hotel disponuje 30 stylově vybavenými pokoji Standart, Exclusive a Apartmá.

Restaurace nabízí tradiční českou i mezinárodní kuchyni. Kolektiv kuchyně pro 
Vás připraví dokonalou svatební hostinu, raut nebo večerní grilování přímo dle 
Vašeho přání.

K relaxaci Vám i Vašim svatebním hostům poslouží hotelové wellness centrum 
s finskou saunou, párou a whirlpool, rozmanitou nabídkou masáží, zábalů nebo 
relaxačních koupelí či se můžete odreagovat v krytém hotelovém bazénu nebo 
na bowlingu.

Svatební obřad se může konat na krásných přilehlých prostranstvích hotelu 
nebo v historických kostelích v blízkém okolí.

https://www.hotelrusava.cz/svatby-a-hostiny


Hotel I nabízí ubytování ve 30 dvou a více-lůžkových 
pokojích typu Standart, Exclusive a Apartmá 
(1 bezbariérový pokoj). Zařízení pokojů stejně jako 
celého Hotelu I je kombinací osobitého dřevěného 
valašského rázu s modernějším komfortem 
zaručujícím pohodlí hostů.

Ubytovací kapacita
17x dvoulůžkový pokoj (některé s možností přistýlky)

7x třílůžkový pokojích

2x rodinné apartmá (dva pokoje se společnou koupelnou)

3x Apartmá

Depandance Hotel II
je po celkové rekonstrukci v roce 2017. Disponuje  
19 nově vybavenými dvoulůžkovými pokoji  
s možností přistýlky. Pokoje mají TV, předsíňku 
a koupelnu se sprchovým koutem a WC. Část 
pokojů má balkon.

Chatky
Rekonstruovaná chatka nabízí komfortní soukromé 
ubytování pro 4 – 5 osob (4 lůžka + 1 přistýlka). 
Chatky jsou klimatizovány.

V přízemí chatky se nachází obývací pokoj 
s kuchyňkou, vstup na terasu a koupelna se sprchovým 
koutem, v podkroví pak 4 lůžka vč povlečení.

Při uspořádání kompletní svatební hostiny v hotelu Rusava 
Vám rádi nabídneme novomanželskou noc ve svatebním 
Apartmá s vířivou vanou zdarma.

!

Ubytování
v Hotelu Rusava
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K relaxaci Vám i Vašim svatebním hostům poslouží 
hotelové wellness centrum s finskou saunou, párou a 
whirlpool, rozmanitou nabídkou masáží, zábalů nebo 
relaxačních koupelí či se můžete odreagovat
v krytém hotelovém bazénu nebo na bowlingu.

Relaxujte
v Hotelu Rusava

Krytý bazén
Okolí bazénu je vybaveno pohodlnými lehátky 
s výhledem do přírody a letní terasou. Rodinám 
s dětmi nabízí náš krytý bazén s brouzdalištěm 
žádané využití v nepříznivém počasí.

Wellness
Moderní wellness centrum Hotelu Rusava 
je jedinečné relaxační centrum s příjemnou 
atmosférou. Součástí wellness centra je finská 
sauna, parní lázeň, whirlpool a vyhřívané lavice.  
Ve večerních hodinách je wellness centrum 
romanticky osvětleno čajovými svíčkami  
a jeho poklidnou atmosféru podtrhuje 
relaxační hudba.

Smluvní ceny Hotelu I a II pro svatebčany  
se sestavují individuálně v závislosti
na počtu osob a množství objednaných
služeb.
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Svatební hostinu je možné uspořádat v sále vedle restaurace, jehož 
kapacita je až 100 osob,  v druhém sále vytvořit taneční parket pro 
nezapomenutelné okamžiky a na venkovní terase provonět okolí 
grilováním, které Vaši svatební hosté jistě ocení. Pronájem sálu pro 
svatební hostinu neúčtujeme. Výzdobu svatební tabule zajistíme na přání 
nevěsty.

Slavnostní dekorace
Slavnostní prostření a založení, základní výzdoba tabule 45 Kč/os
Výzdoba schodiště do 1. patra 500 Kč
Zapůjčení potahů na židle 50 Kč/ks

Při svatbě u nás se těšte na tradiční rozbíjení talíře a vítání novomanželů 
domácí slivovicí (další tradiční i netradiční zvyky
jsou možné).

Pro Vaši inspiraci jsme sestavili základní svatební nabídku, můžeme 
však připravit vše dle Vašich přání a požadavků, fantazii se meze 
nekladou. Dle potřeby Vám zajistíme i občerstvení před obřadem 
(kanapky, chlebíčky, obložené mísy). Dovoz vlastních dortů a cukroví je 
samozřejmostí. Povolujeme dovoz vlastní slivovice, za kterou účtujeme 
korkovné ve výši 100 Kč za litr skutečně spotřebovaného množství.
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Svatební
menu str. 1/2

Menu 1 ......................................................................... 449 Kč
• Suchý sekt
• Jemná paštika z drůbežích jater s mandlemi, malá obloha, opečené krutony
• Slepičí vývar s masem, nudlemi a zeleninou
• Hovězí svíčková na smetaně, brusinkový terčík, domácí houskový knedlík

Menu 2 ......................................................................... 469 Kč
• Cinzano bianco, plátek citronu
• Šopský salátek, opečené krutony
• Slepičí vývar s masem, nudlemi a zeleninou
• Kančí kýta se šípkovou omáčkou, domácí karlovarský knedlík

Menu 3 ......................................................................... 499 Kč
• Cinzano rosso
• Uzený losos na bagetce s koprem, malá obloha
• Slepičí vývar s masem, nudlemi a zeleninou
• Pečené kachní stehno s červeným zelím a domácím houskovým knedlíkem

Menu 4 ......................................................................... 449 Kč
• Suchý sekt
• Caprese, opečené krutony
• Hovězí vývar s játrovými knedlíčky, nudlemi a zeleninou
• Plněná vepřová panenka listovým špenátem a sušenými rajčaty, šťouchané  
  brambory s opečenou cibulkou a slaninou, zeleninová obloha

Menu 5 ......................................................................... 449 Kč
• Prosecco
• Zvěřinová paštika s brusinkami, malá obloha, opečené krutony
• Hovězí vývar s játrovými knedlíčky, nudlemi a zeleninou
• Grilovaná panenka s jemným pepřovým přelivem,  
  opékané brambory se slupkou, zeleninová obloha

Jednotlivé chody můžete mezi
sebou libovolně kombinovat.

Ochutnávka vybraného
svatebního menu je samozřejmě
možná.

!

!
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Svatební
menu
Menu 6 ......................................................................... 449 Kč
• Cinzano rosso
• Plněná hruška nivou s ořechy, malá obloha, opečené krutony
• Hovězí vývar s játrovými knedlíčky, nudlemi a zeleninou
• Kuřecí prsa plněná sušenými švestkami ve slaninovém kabátku, americké  
  brambory, zeleninová obloha

Vegetariánské menu 1 .......................................... 449 Kč
• Suchý sekt
• Polníčkový salát s cherry rajčátky a zálivkou, opečené krutony
• Houbový krém s chlebovými krutonky
• Grilovaný zeleninový špíz s balkánským sýrem, opékané brambory,  
  bylinkový dresing

Vegetariánské menu 2 ......................................... 449 Kč
• Cinzano bianco, plátek citronu
• Kozí sýr s brusinkami a ořechy, malá obloha, opečené krutony
• Hráškový krém s rohlíkovými krutonky
• Smažený sýrový špíz s vařenými bramborami, zeleninová obloha, 
  tatarská omáčka

Varianty pro děti ..................................................... 280 Kč
• Jablečný džus nebo dětský sekt
• Předkrm a polévka společná s ostatními svatebními hosty
1. Smažený kuřecí řízek, vařené brambory s máslem, zeleninová obloha
2. Přírodní kuřecí plátek, hranolky, kečup, zeleninová obloha

Jednotlivé chody můžete mezi
sebou libovolně kombinovat.

Ochutnávka vybraného svatebního menu
je samozřejmě možná.

!

!
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Jednotlivé pokrmy můžete mezi 
sebou kombinovat.

Studené večerní občerstvení    
470 Kč/os

Večerní raut v kombinaci  
s grilováním 650 Kč/os

Večerní raut  600 Kč/os

Večerní raut  790 Kč/os
  

•  Kanapky
•  Tatarský biftek,  topinky
•  Variace kvalitních uzeninových 
    specialit
•  Sýrové prkénko zdobené hroznem  
   a vlašskými ořechy
•  Sýrová roláda
•  Miniřízečky (kuřecí, vepřové)
•  Nakládaná zelenina
•  Studené omáčky, křen, hořčice
•  Čerstvá zelenina, čerstvé ovoce 
   dle ročního   období
•  Domácí jablečný závin
•  Pečivo

•  Kuřecí steak grilovaný                                                         
•  Vepřová krkovička grilovaná            
•  Hermelín grilovaný s anglickou 
    slaninou                                                                
•  Grilovaná zelenina                                                                                  
•  Tatarský biftek, topinky
•  Kuřecí miniřízečky v sezamu
•  Sýrové prkénko zdobené hroznem  
   a vlašskými ořechy
•  Variace uzeninových specialit
•  Vepřové koleno bez kosti na pivu 
    a medu
•  Čerstvá zelenina, čerstvé ovoce 
   dle  ročního období
•  Nakládaná zelenina
•  Studené omáčky, křen, hořčice
•  Pečivo                                                                                                                                             
             

•  Drůbeží roláda s mandlemi
•  Variace českých sýrů zdobené hroznem 
    a vlašskými ořechy
•  Uzené s křenem
•  Vepřové miniřízečky a kuřecí miniřízečky 
    v sezamu
•  Pečená žebra na zeleném pepři
•  Filírovaný losos na bylinkovém másle
•  Pikantní hovězí gulá s cibulí
•  Kuřecí paličky Sweetchilli
•  Těstovinový salát s čerstvou zeleninou
•  Čerstvá zelenina, čerstvé ovoce 
    dle ročního období
•  Nakládaná zelenina
•  Studené omáčky, křen, hořčice
•  Pečivo  

•  Uzený losos na bagetě s koprem
•  Roastbeef
•  Francouzské sýry (Roquefort, Brie,  
   Raclette,  Camembert, kozí sýr)
•  Plněná panenka sušenými rajčaty
•  Kuřecí rolky s parmskou šunkou 
    a rukolou
•  Kuřecí paličky na medu
•  Vepřové ministeaky na rozmarýnu
•  Kuřecí minišpízy
•  Uzená kýta od kosti (min. 9 kg)
•  Bramboráčky
•  Šopský salát
•  Čerstvá zelenina, čerstvé ovoce 
    dle  ročního období
•  Nakládaná zelenina
•  Studené omáčky, křen, hořčice
•  Pečivo  
•  Čokoládová fontána (hořká  
   čokoláda, ovoce)

Rauty
1 3

2 4

Čokoládová fontána s ovocem 1 500 Kč / 2kg dávka
Uzená kýta s kostí k okrajování 4 400 Kč / cca 10kg!
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Plánujete svou svatební cestu? Chcete udělat novomanželům radost nebo 
zpříjemnit výročí svatby svým blízkým? Pošlete je do Hotelu Rusava na 2 noci 
na Romantickou Rusavu pro dva se slavnostní večeří při svíčkách, sektem a 
návštěvou wellness centra. Nechte se hýčkat a užijte si pohodlí se zárukou 
soukromí.

Pokud máte zájem o osobní schůzku ohledně uspořádání Vaší 
svatby v Hotelu Rusava***, předběžnou kalkulaci nebo jakékoli 
další dotazy, kontaktujte přímo paní ředitelku hotelu: 

Mgr. Ivana Zoth Krchová
+420 776 857 536 
recepce@hotelrusava.cz

Hotel Rusava***
Rusava 334, 768 41 Rusava 
+420 777 794 700 
recepce@hotelrusava.cz
www.hotelrusava.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

Romantická
Rusava pro dva

Výročí svatby

Nenechte si ujít

Akční 
balíček
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