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PPooššttoovvaannii,,      

  

ZZaahhvvaalljjuujjeemmoo  ssee  nnaa  iisskkaazzaannoomm  iinntteerreessuu  zzaa  oorrggaanniizzaacciijjuu  ssvvaaddbbeennee  ssvveeččaannoossttii  uu  nnaaššeemm  

hhootteelluu..  HHootteell  PPaannoonniijjaa  rraaddoo  ććee  bbiittii  VVaašš  ddoommaaććiinn  ii  ppaarrttnneerr..  

OOssiimm  ššttoo  nnuuddiimmoo  ccjjeelloovviittuu  uusslluugguu  uu  nnoovvoouurreeđđeenniimm  pprroossttoorriimmaa,,  žžeelljjaa  nnaamm  jjee  zzaajjeeddnniiččkkii    

ss  VVaammaa  oossmmiisslliittii  ssvvee  ppoottrreebbnnee  eelleemmeennttee  ddaa  bbii  ssee  ttaajj  ssvveeččaannii  ddooggaađđaajj  oossiimm  kkvvaalliitteettoomm    

iissttiiccaaoo  ii  jjeeddiinnssttvveenniimm  ssttiilloomm..  

ČČeettiirrii  fflleekkssiibbiillnnee  ii  vviiššeennaammjjeennsskkee  ddvvoorraannee,,  oodd  kkoojjiihh  ppoosseebbnnoo  iizzddvvaajjaammoo  ssaalloonn  SSiisscciiaa  

kkaappaacciitteettaa  ddoo  550000  ssjjeeddeeććiihh  mmjjeessttaa,,  ssuu  aaddeekkvvaattnnii  pprroossttoorrii  kkoojjii  pprruužžaajjuu  ššiirrookk  ssppeekkttaarr  

mmoogguuććnnoossttii  pprriillaaggooddbbee  ssuukkllaaddnnoo  VVaaššiimm  žžeelljjaammaa..  

NNeekkaa  VVaamm  nnaaššee  dduuggooggooddiiššnnjjee  iisskkuussttvvoo  bbuuddee  nnaajjbboolljjaa    pprreeppoorruukkaa  ddaa  nnaamm  ssee  oobbrraattiittee  ss  

ppoovvjjeerreennjjeemm..  

  

KKoonnttaakktt  oossoobbee::  

  

BBiitt  ććee  nnaamm  zzaaddoovvoolljjssttvvoo  ddaa  nnaamm  ssvvoojjoomm  ppoossjjeettoomm  oommoogguuććiittee  ddaa  VVaamm  pprreeddssttaavviimmoo  nnaaššuu  

ppoonnuudduu  ii  ooddrreeddiimmoo  VVaaššee  ppoottrreebbee  vveezzaannoo  uuzz::  

--  iizzbboorr  pprriikkllaaddnnee  ddvvoorraannee  pprreemmaa  bbrroojjuu  uuzzvvaanniikkaa,,    

--  mmoogguuććnnoossttii  rraassppoorreeddaa  ssttoolloovvaa  ii  ssttoolliiccaa  ttee  ddeekkoorraacciijjee  uu  ssmmiisslluu  ssttoollnnjjaakkaa,,  ssaallvveettaa,,  

ssvvjjeeććnnjjaakkaa,,  nnaavvllaakkaa  zzaa  ssttoolliiccee  ii  ssll..  

--  rraassppoolloožžiivvuu  rraassvvjjeettuu  ii  kklliimmaattiizzaacciijjuu//ggrriijjaannjjee  uu  ddvvoorraannii  

--  ssmmjjeeššttaajj  ggllaazzbbee  ii  pplleessnnoogg  ppooddiijjaa    

--  ggaassttrroonnoommsskkuu  ppoonnuudduu  ––  iizzbboorr  jjeellaa  ii  ppiiććaa,,  nnaaččiinn  sseerrvviirraannjjaa  ii  kkoolliiččiinnee  kkoojjee  ććee  bbiittii  

ppoosslluužžeennee  

--  pprroottookkooll  ooddvviijjaannjjaa  ssvvaaddbbeennee  ssvveeččaannoossttii  

PPrriikkuuppiivvššii  ppoottrreebbnnee  iinnffoorrmmaacciijjee  oossmmiisslliitt  ććeemmoo  kkoonnkkrreettnnuu  ppoonnuudduu  zzaa  oorrggaanniizzaacciijjuu  VVaaššee  

ssvvaaddbbeennee  ssvveeččaannoossttii  ssaa  ssvviimm  ppoottrreebbnniimm  eelleemmeennttiimmaa  kkoojjaa  ććee  VVaamm  bbiittii  ddoossttuuppnnaa  uu  ppiissaannoomm  

oobblliikkuu  kkaaoo  ookkvviirrnnii  pprriijjeeddlloogg  kkoojjii  ssee  ddaalljjee  mmooddiiffiicciirraa  pprreemmaa  VVaaššiimm  žžeelljjaammaa..  
  

    DDiirreekkttoorr  hhootteellaa::    

tteell..  004444//551155  661166  

ee--mmaaiill::  ddiirreekkttoorr@@hhootteell--ppaannoonniijjaa..hhrr  

VVooddiitteelljj  pprrooddaajjee  ii  mmaarrkkeettiinnggaa::  

tteell..  004444//551155  663300;;  009988//334455  448822  

ee--mmaaiill::  pprrooddaajjaa@@hhootteell--ppaannoonniijjaa..hhrr    

  

  VVooddiitteelljj  rreessttoorraannaa::  

tteell..  004444//551155  660055;;  009988//334455  449933  



                   

 

VVaarriijjaannttaa    II    

CCiijjeennaa  ssvvaaddbbeennee  ssvveeččaannoossttii  iizznnoossii::    334499,,0000  kknn  ppoo  oossoobbii**  

PPoonnuuddaa  uukklljjuuččuujjee::  

  SSvveeččaannuu  vveeččeerruu  --  mmeennúú  ppoo  iizzbboorruu,,  ooddoojjaakk  ii//iillii  jjaannjjeettiinnuu  ii//iillii  ppllaattuu  ss  rrooššttiilljjaa  ii  gguullaašš  

  MMllaaddeennaaččkkuu  ttoorrttuu  ii  ssvvaaddbbeennee  kkoollaaččee  

  PPiiććee  --  oottvvoorreennii  ssvvaaddbbeennii  bbaarr  

  BBeessppllaattaann  bboorraavvaakk  mmllaaddeennaaccaa  uu  aappaarrttmmaannuu//ssoobbii  uuzz  kkaassnnii  cchheecckk--oouutt  

  PPooppuusstt  nnaa  ddooddaattnnee  ssoobbee  zzaa  ssmmjjeeššttaajj  oossttaalliihh  ggoossttiijjuu  ((--2200%%))  

  PPjjeennuuššaacc  zzaa  ddoobbrrooddooššlliiccee  

  SSeerrvviiss  oossoobblljjaa  ppoosslliijjee  ppoollaa  nnooććii  

  NNaajjaamm  ddvvoorraannee  zzaa  ssvvaaddbbeennee  ssvveeččaannoossttii  ddoo  55,,0000  ssaattii  uujjuuttrroo  

  PPrreessvvllaakkee  zzaa  ssttoolliiccee  ss  mmaaššnnaammaa  

  BBeessppllaattaann  ppaarrkkiinngg  

  SSaavvjjeettee  vveezzaannee  uuzz  iizzbboorr  ggllaazzbbeenniihh  ssaassttaavvaa,,  ccvvjjeeććaarraa,,  uusslluuggaa  ssaalloonnaa  lljjeeppoottee,,  ffrriizzeerraa  

ttee  vviiddeeoo  ii  ffoottoo  uusslluuggaa……  

  

VVaarriijjaannttaa  IIII  

CCiijjeennaa  ssvvaaddbbeennee  ssvveeččaannoossttii  iizznnoossii::    330099,,0000  kknn  ppoo  oossoobbii**  

PPoonnuuddaa  uukklljjuuččuujjee  ssvvee  nnaavveeddeennoo  uu  VVaarriijjaannttii  II  oossiimm  ššttoo  nnaarruuččiitteelljj  ddoonnoossii  ooddoojjaakk  ii  jjaannjjeettiinnuu..  

  

**ZZaa  ddjjeeccuu  ddoo  55  ggooddiinnee  ssttaarroossttii  --  ggrraattiiss,,  aa  oodd  55  ddoo  1100  ggooddiinnaa  --  5500  %%  cciijjeennee  

  

PPllaaććaannjjee::  uuppllaattoomm  nnaa  ppoosslloovvnnii  rraaččuunn  hhootteellaa  PPaannoonniijjaa  

  2200  %%  nnaakkoonn  ppoottppiissaa  UUggoovvoorraa    

  OOssttaattaakk  pprrvvii  rraaddnnii  ddaann  nnaakkoonn  ssvvaaddbbeennee  ssvveeččaannoossttii  

  

CCiijjeennee  ssuu  iizzrraažžeennee  uu  kkuunnaammaa  ii  ppooddlliijjeežžuu  pprroommjjeennii,,  uu  kkoolliikkoo  ddoođđee  ddoo  pprroommjjeennee  iinnddeekkssaa  

cciijjeennaa  nnaa  mmaalloo  zzaa  vviiššee  oodd  55  %%..    

  

ZZaa  ssvvuu  eevveennttuuaallnnuu  mmaatteerriijjaallnnuu  šštteettuu  nnaa  oobbjjeekkttuu  ii  oopprreemmii  ssnnoossii  nnaarruuččiitteelljj  kkoojjii  uu  ppoottppuunnoossttii  

ooddggoovvaarraa  zzaa  ppoonnaaššaannjjee  ssvvoojjiihh  ggoossttiijjuu..  

  

DDooddaattnnee  uusslluuggee  nnaa  uuppiitt::  

  

  DDooddaattnnaa  rraassvvjjeettaa  ii  lliigghhtt  sshhooww  

  MMaaššnnee  uu  bboojjii  nnaa  ssttoolliiccaammaa  

  SSeezzoonnsskkoo  vvooććee  

  IIzzbboorr  ssllaaddoolleeddaa  

  PPjjeennuuššaacc  zzaa  uuzzvvaanniikkee  

  BBuutteelljjiirraannoo  vviinnoo    

  BBaalloonnii  

  CCooccttaaiill  bbaarr  

  LLeeddeennee  sskkuullppttuurree  

  SSvvjjeeććnnjjaaccii  

  

IIzzbboorr  ssvvaaddbbeenniihh  mmeennúú--aa::
  



                   

 

**mmoogguuććee  jjee  mmooddiiffiicciirraattii  mmeennúú  ii  jjeellaa  kkoommbbiinniirraattii  pprreemmaa  žžeelljjii  nnaarruuččiitteelljjaa  

  

SSvvaaddbbeennii  mmeennúú    II  
  

GGoovveeđđaa  jjuuhhaa  ss  ddoommaaććiimm  rreezzaanncciimmaa  
**  

KKuuhhaannaa  jjuunneettiinnaa    --  uummaakk  oodd  hhrreennaa  
**  

PPuunnjjeennaa  ppiilleeććaa  pprrssaa  nnaa  bbeeččkkii    
OOddrreezzaakk  PPaannoonniijjaa  

PPeekkaarrsskkii  kkrruummppiirr,,  ggaarrnniittuurraa  oodd  ppoovvrrććaa,,  kkrrookkeettii  
SSlloožžeennaa  ssaallaattaa  

**  
OOddoojjaakk    ii  jjaannjjeettiinnaa  
SSeezzoonnsskkaa  ssaallaattaa  

**    
JJuunneeććii  gguullaašš  nnaa  lloovvaaččkkii  

  

  

SSvvaaddbbeennii  mmeennúú  IIII    
  

HHllaaddnnaa  zzaakkuusskkaa  PPaannoonniijjaa  
**  

GGoovveeđđaa  jjuuhhaa  ss  ddoommaaććiimm  rreezzaanncciimmaa  
**  

ZZaaggrreebbaaččkkii  ooddrreezzaakk    
  PPuurreeććii  mmeeddaalljjoonnii  uu  uummaakkuu  oodd  ššaammppiinnjjoonnaa  

PPeekkaarrsskkii  kkrruummppiirr,,  ppoovvrrććee  nnaa  mmaassllaaccuu,,  kkrrookkeettii,,  nnjjookkii  
SSlloožžeennaa  ssaallaattaa  

**  
PPeeččeennaa  ppuurriiccaa  ss  mmlliinncciimmaa  

SSeezzoonnsskkaa  ssaallaattaa  
**  

JJuunneeććii  gguullaašš  nnaa  lloovvaaččkkii  
  

  

SSvvaaddbbeennii  mmeennúú  IIIIII    
  

GGoovveeđđaa  jjuuhhaa  ss  ddoommaaććiimm  rreezzaanncciimmaa  
**  

ZZaaggrreebbaaččkkii  ooddrreezzaakk    
PPuurreeććii  mmeeddaalljjoonnii  uu  uummaakkuu  oodd  ššaammppiinnjjoonnaa    

TTeelleeććee  ppeeččeennjjee  uu  ffiinniimm  zzaaččiinniimmaa  
PPeekkaarrsskkii  kkrruummppiirr,,  ppoovvrrććee  nnaa  mmaassllaaccuu,,  kkrrookkeettii,,  nnjjookkii  

SSlloožžeennaa  ssaallaattaa  
**  

PPllaattaa  ss  rrooššttiilljjaa,,  
PPoommffrriitt  ii  ppoolliiccee  kkrruummppiirraa  

SSeezzoonnsskkaa  ssaallaattaa  
**  

JJuunneeććii  gguullaašš  nnaa  lloovvaaččkkii  
  

  

  

SSvvaaddbbeennii  mmeennúú  IIVV  
  

GGoovveeđđaa  jjuuhhaa  ss  ddoommaaććiimm  rreezzaanncciimmaa  
**  

PPuunnjjeennii  ppuurreeććii  ffiillee    
RRoollaannii  kkaarree  MMoozzaaiikk    

SSaavviittaakk  PPaannoonniijjaa  
PPoolliiccee  kkrruummppiirraa,,  ppoovvrrććee  nnaa  mmaassllaaccuu,,  kkrrookkeettii  

SSlloožžeennaa  ssaallaattaa  
**  

OOddoojjaakk    
SSeezzoonnsskkaa  ssaallaattaa  

**    
TTooppllee  ssaavviijjaaććee  oodd  ssiirraa,,  jjaabbuukkaa  ii  vviiššaannjjaa  iillii  ššttrruukkllii  

**  
LLoovvaaččkkaa  jjuuhhaa  

  



                   
  

OOttvvoorreennii  ssvvaaddbbeennii  bbaarr::  

  

  PPIIĆĆAA  DDOOBBRROODDOOŠŠLLIICCEE  ((ddoommaaććii  aappeerriittiivvii))  

  VVIINNAA  ((bbiijjeelloo,,  ccrrnnoo;;  ppaakkiirraannjjee  11  ll))  

  VVOODDAA  ((ggaazziirraannaa,,  nneeggaazziirraannaa;;  ppaakkiirraannjjee  11  ll))  

  GGAAZZIIRRAANNII  SSOOKKOOVVII  ((CCooccaa--  CCoollaa,,  FFaannttaa;;  ppaakkiirraannjjee  11  ll))  

  PPRRIIRROODDNNII  SSOOKKOOVVII  ((jjuuiiccee,,  jjaabbuukkaa,,  ppaakkiirraannjjee  11  ll))  

  PPIIVVOO  ((OOžžuujjsskkoo,,  KKaarrlloovvaaččkkoo,,  bbeezzaallkkoohhoollnnoo;;  ppaakkiirraannjjee  00,,55  ll))  

  KKAAVVAA    

  

SSvvaaddbbeennii  kkoollaaččii  ii  ttoorrttaa::  

  

  IIzzbboorr  ssvvaaddbbeenniihh  vvrrssttaa  kkoollaaččaa  kkoojjii  ssee  ppoosslluužžuujjuu  pprreemmaa  žžeelljjii  ddiioo  pprriijjee,,  aa  ddiioo  ppoosslliijjee  

vveeččeerree  

  SSvvaaddbbeennaa  ttoorrttaa  vveelliiččiinnoomm  pprriillaaggoođđeennaa  bbrroojjuu  uuzzvvaanniikkaa  ((oobblliikk,,  vvrrssttaa  ii  ddeekkoorraacciijjaa  pprreemmaa  

ddooggoovvoorruu))    
  

  

  

  
  

ZZaahhvvaalljjuujjeemmoo  ssee  nnaa  uukkaazzaannoomm  ppoovvjjeerreennjjuu……  


