
Zaključek leta
Zaključite leto v stilu - na posestvu Tri lučke, kjer 

bomo poskrbeli za okusno kulinarično ponudbo, odlično 
postrežbo ter prijetno počutje vas in vaših gostov. 

RESTAVRACIJA - HOTEL - KONFERENČNI CENTER



Zabava leta ali le mirno poslovno kosilo..
1. POSLOVNO KOSILO /  POPOLDANSKO DRUŽENJE  

Tri hodni degustacijski meni  30,00 € 
Štiri hodni degustacijski meni  40,00 €
Pet hodni degustacijski meni  50,00 €
Šest hodni degustacijski meni  60,00 €

Popestrite druženje s sprejemom in degustacijo v vinski kleti: 
- 3 vzorci vina & izbor lokalnih prigrizkov 15,00 €/osebo  
- 4 vzorci vina & izbor lokalnih prigrizkov 18,00 €/osebo

- 5 vzorcev vina & izbor lokalnih prigrizkov  22,00 €/osebo

2. SPROŠČENA ZAKLJUČNA ZABAVA 
Si želite sproščene zabave, na kateri se vaši zaposleni ne bodo 

zasidrali za omizje in tam ostali ves večer? Pripravimo vam 
lahko interaktivno doživetje s pripravo jedi pred vami in stoječo 

postavitvijo omizja. Primerno za skupine do 30 oseb.

Sprejem s prigrizki ob kurišču
*** 

Topla predjed
***

Naredi svoj burger 
***

Izbor glavnih jedi s prilogami (2-3 različne jedi)
***

Sladica

50,00 €/osebo



3. GALA VEČERJA  
Večer, ki bo očaral vas in vaše partnerje/zaposlene.  

Strežena večerja in sedeča postavitev. Uredimo lahko  
tudi dekoracijo prostora.  

Primerno za skupine od 30 oseb naprej.

MENI 1
Sprejem s prigrizki

***
Topla predjed

***
Glavna jed

***
Sladki kotiček (izbor sladic)

35,00 €/osebo

MENI 2
Welcome drink (Apertivo rosatto)

Sprejem s prigrizki
***

Topla predjed
***

Glavna jed
***

Sladki kotiček (izbor sladic)

45,00 €/osebo

 



Poslovna darila
DARILNI BONI

Letos podarite nekaj vrednega.. Letos podarite doživetje.

Za vas smo pripravili različne možnosti darilnih bonov, s katerimi 
boste lahko razveselili svoje zaposlene ali poslovne partnerje: 

Klasika Treh lučk.. 
tatarski biftek za dve osebi s prilogo in aperitivom 45,00 € 

Spoznajva kulinariko Treh lučk..  
tri hodni meni za dve osebi 60,00  €

Kratek a sladek oddih..  
nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi in štiri hodni meni 

za dve osebi 190,00  €

Vrednostni darilni bon..  
znesek po izbiri

Za več informacij smo vam na voljo na 
info@trilucke.si ali na 041 300 110.

Z veseljem pripravimo tudi individualno ponudbo po meri. 


