Svadobné menu č. 1
40 € / osoba
Prípitok
Podľa ponuky
Predjedlo
Mozzarella caprese s pestom a olivami
Prosciuto s melónom a rukolou
Polievka
Husací vývar so zeleninkou a bylinkovými knedlíčkami
Vývar z domácej sliepočky s mrveničkou a koriandrom
Hlavný chod
Kuracie prsia vyprážané v mandľových lupienkach na omáčke
z čerstvých pomarančov, podávané so zemiakovou penou
Morčacia rolka s mozzarelou, sušenou paradajkou so syrovou
omáčkou a zapečenou zemiakovou kašou s parmezánom
Bufet
Plnený kapustný list, domáce pirohy,
cestovinový šalát s kuracím mäskom na studeno,
zeleninový miešaný šalát, mini rezníky,
fričovská kapustnica, zemiakový šalát...
Doplnkové služby
Káva a džbány s vodou a citrusmi zdarma
Biele návleky na stoličky zľava 50%
Apartmán pre mladomanželov zdarma
Zvýhodnené ceny ubytovania zľava 10%
Pri odbere alkoholu a vína z prevádzky Kaštieľa Fričovce zľava 10% z ceny

Svadobné menu č. 2
50 € / osoba
Recepcia
Privítanie hostí na nádvorí kaštieľa
Alko, nealko, jednohubky, chuťovky, sladké koláčiky
Prípitok
Predjedlo
Nórsky údený losos s bylinkovým cottage cheese
Kačacie paté s jablkovo tymiánovým ragú
Polievka
Silný kurací vývar s roládkou z pečene a hranolčekmi zeleniny
Krémová polievka z tekvice hokkaidó zjemnená smotanou
Hlavný chod
Bravčová panenka souse vide, špikovaná sušenou slivkou
s vínovo-hubovou redukciou a baby zemiačkami
Konfitované kačacie prsia so šípkovou omáčkou
s lokšou plnenou červenou kapustou
Dezert
Ananásové carpaccio s citrónovým sorbetom dozdobené granátovým jablkom
Bufet
Plnený kapustný list,domáce pirohy, cestovinový šalát s morčacím mäskom na studeno,
zeleninový miešaný šalát, mini rezníky, zemiakový šalát, fričovská kapustnica,
misa z viacerých druhov syra, pečené kuracie stehná
Doplnkové služby
Káva a džbány s vodou a citrusmi zdarma
Biele návleky na stoličky zdarma
Výzdoba so zľavou 50 %
Apartmán pre novomanželov s prekvapením zdarma
Zvýhodnené ceny ubytovania zľava 15%
Pri odbere alkoholu a vína z prevádzky Kaštieľa Fričovce zľava 20% z ceny

Svadobné menu č. 3
60 € /osoba
Recepcia
Privítanie hostí na nádvorí kaštieľa
Alko, nealko, jednohubky, chuťovky, sladké koláčiky
Prípitok
Predjedlo
Konfitovaná husacia pečeň špikovaná mandľami na jabĺčkovo pomarančovej chutney
Krevetky na olivovom oleji a cesnaku so cherry paradajkami
Polievka
Vývar z býčích chvostov s bylinkovou roládkou a julien zeleninkou
Prepeličí vývar s mäskom a pažítkou, bazalkové gnocchi
Hlavný chod
Medailóniky z hovädzej sviečkovej zapečené s bazalkovým pestom, cherry paradajkami
a parmezánom s opekanými zemiačkami, cibuľkou a slaninkou
Pečený chrbát z diviaka v bylinkovo-orechovej kruste s čučoriedkovou omáčkou,
smotanovou cibuľkou, podávaný s kvakovým pyré
Dezert
Lávový cupcake so smotanovým karamelom a lesným ovocím a zmrzlinou
Bufet
Plnený kapustný list, domáce pirohy, ovocie,
cestovinový šalát s kuracím mäskom na studeno, zeleninový miešaný šalát,
červená kapusta, karlovarské knedlíčky, pečené kačacie prsia, fričovská kapustnica,
zabíjačkové špeciality, misa z viacerých druhov syra, mini rezníky, zemiakový šalát
Doplnkové služby
Káva a džbány s vodou a citrusmi zdarma
Výzdoba podľa hotelovej ponuky zdarma
Apartmán pre mladomanželov s prekvapením zdarma
Zvýhodnené ceny ubytovania zľava 20%
Raňajky pre svadobných hostí
Pri odbere alkoholu a vína z prevádzky Kaštieľa Fričovce zľava 30% z ceny

Cenník
Prenájom priestorov veľká sála (poschodie)

600 €

Prenájom priestorov kaviareň / reštaurácia

100 €

Prenájom priestorov po tretej hodine rannej

35 €

Prenájom stanu v parku (stolovanie pre max. 40 hostí)
Uzatvorenie kaštieľa pre verejnosť (prenájom sály v cene)

300 €
1000 €

Obsluha nad rámec bežných služieb (do polnoci)

60 €

Príprava civilného obradu

40 €

Príprava nápojových stolov (výrobnik ľadu, poháre)

60 €

Miešané nápoje 100ks (dva druhy alko a dva druhy nealko)
Čokoládová fontána (1kg čokolády a 3kg ovocia)

299 €
60 €

Príplatok za neštandardný porcelán Ambition

2,10 €/osoba

Výzdoba stolov (stuhy, servítky, svietniky, sviečky)

2,00 €/osoba

Výzdoba stolov (stuhy, srvítky, svietniky, sviečky) + kvety

3,50 €/osoba

Výzdoba okrúhlych stolov (sukňa)

10 €

Výzdoba hlavného stola (sukňa s dekoráciou podľa ponuky)

20 €

Plátené obrúsky

0,90 €

Obliečky na stoličky

1,90 €/osoba

Stuhy (mašle) na stoličky

0,40 €/osoba

Korkovné

1,00 €/osoba

