Predjedlá
100g Capresse šalát (1,7)									 3,50 €
100g Cuketová ružička										 3,50 €
zapečená s mozzarellou (7)
100g Bruscheta 											 3,50 €
s paradajkami a cesnakom zapečená s parmezánom (1,7)

Polievky
0,33l Fričovská kapustnica 									
s klobáskou a slivkami (1,3,9)
0,33l Bryndzový demikát									
s jarnou cibuľkou a opraženou slaninkou (1, 7)
0,33l Krémová cesnaková									
s domácimi bylinkovými krutónmi (1,3,9)
0,33l Slepačí vývar										
s domácimi rezancami (1,3,9)

2,50 €
2,50 €
2,20 €
2,50 €

Hlavné jedlá
180g Bravčová panenka									10,50 €
hubová omáčka , šťúchané zemiaky so syrom (7,9)
180g Medailóniky z bravčovej panenky 							
8,90 €
na strapačkách s kyslou kapustou a viedenskou cibuľkou(1,3,7)
180g Chrumkavý teľací rezeň									10,50 €
zemiakový šalát s majonézou (1,3,7)
180g Kurací steak na grilovanej zelenine 							
7,50 €
s bylinkovým maslom, ryža (7)
180g Hovädzí steak										13,40 €
na restovaných zelených fazuľkách s americkými zemiakmi
a pepper omáčkou (7)
180g Filet z lososa 										11,40 €
s jemným smotanovým špenátom,
restovanými bylinkovými zemiakmi a sezamom(4,7)
350g Špagety										
4,90 €
s čerstvými paradajkami, bazalkou a parmezánom (1,7)
350g Papardelle											 5,90 €
so špenátom, čiernymi olivami a cherry rajčinami a parmezánom (7,12)

Slovenská klasika
300g Bryndzové pirohy (1,3,7)								
so slaninkou a smotanou
300g Lekvárové pirohy										
s masielkom a posýpkou (1,3,7)
300g Bryndzové halušky									
so slaninkou (1,3,7)
150g Vyprážaný syr										
so zemiakovými hranolčekmi (1,3,7)

5,50 €
5,00 €
5,90 €
5,70 €

Šaláty
350g Caesar šalát											
s kuracím mäsom, dressing (7)
350g Zelený šalát 										
s čiernymi olivami a kúskami lososa (4)
300g Listový šalát										
so cherry paradajkami, balzamikovým prelivom a parmezánom (7)
150g Čerstvý šalát podľa chuti								
uhorkový/paradajkový/mrkvovo – ananásový/miešaný

5,90 €
6,40 €
4,90 €
2,90 €

Detské jedlá
100g Vyprážané kuracie nugetky s hranolčekmi (1,3) 					
100g Grilované kuracie prsíčko s ryžou a zeleninkou 					
150g Špagety s kečupom, masielkom a syrom (1,3,7) 					

3,50 €
3,50 €
3,50 €

Dezerty
160 g Palacinky											
s flambovaným ovocím (1,3,7)
100g Domáca štrúdľa										
so šľahačkou (1,3,7)
160g Horúce lesné ovocie									
s vanilkovou zmrzlinou a šľahačkou (3,7)
130g Vyprážaná zmrzlina (1,3,7)								

4,90 €
2,90 €
3,20 €
4,10 €

Zoznam alergénov
1. Obilniny obsahujúce lepok
( t.j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo ich hybridné odrody ).
2. Kôrovce a výrobky z nich.
3. Vajcia a výrobky z nich.
4. Ryby a výrobky z nich.
5. Arašidy a výrobky z nich
6. Sójové zrná a výrobky z nich.
7. Mlieko a výrobky z neho.
8. Orechy, ktorými sú mandle, lieskové orechy,
vlašské orechy, kešu, pekanové orechy,para orechy,
pistácie, makadamové orechy a queenslandské orechy a výrobky z nich.
9. Zeler a výrobky z neho.
10. Horčica a výrobky z nej.
11. Sezamové semená a výrobky z nich.
12. Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách
vyšších ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l.
13. Vlčí bôb a výrobky z neho.
14. Mäkkýše a výrobky z nich.
Označovanie uvedených zložiek – alergénov sa uvádza na jedálnom lístku číslami
v zátvorkách za príslušnou potravinou
Váha mäsa je uvedená v surovom stave
Pri objednávke polovičnej porcie je účtovaných 70 % z pôvodnej ceny jedla

Nápojový lístok
Teplé nápoje
2g

Čaj (podľa ponuky)									1,60 €
10g cukor, citrón
36g Horúca čokoláda										1,50 €
25g so šľahačkou
7g Espresso											1,40 €
10 g cukor
7g Espresso Lungo										1,40 €
10 g cukor
14g Espresso Dopio										2,40 €
10 g cukor
7g Cappuccino										1,60 €
10 g cukor
7g
Latte Macchiatto										1,60 €
10 g cukor
7g Viedenská káva										1,50 €
25g so šľahačkou, 10g cukor
7g Alžírska káva										1,90 €
0,02l vaječný likér, 25g šľahačka, 10 g cukor
7g Zalievaná káva										1,20 €
10 g cukor
7g Bezkofeinová káva									1,30 €
10 g cukor

Fľašové nealko nápoje
0,33l Minerálna voda										1,10 €
sýtená / jemne sýtená / nesýtená
0,33l Coca-cola, Fanta, Sprite, Kinley							1,20 €
0,25l Džús												1,20 €
pomaranč / jahoda / multivitamín / jablko
0,25l Vinea												1,20 €
biela / červená
0,1l Čapovaná kofola										0,30 €
0,5l Ovocná malinová limonáda ( džbán)						
1,50 €
0,5l Ovocná bazová limonáda (džbán)							1,50 €

Pivo čapované
Podľa aktuálnej ponuky

Pivo fľašové
0,50l
0,50l
0,50l
0,50l
0,50l
0,50l

Pilsner Urquell 12°									1,60 €
Kozel 10°											1,10 €
Šariš 12°											1,20 €
Birell												1,20 €
Birell pomelo-grep									1,30 €
Radler citrón										1,30 €

Víno
Rozlievané
0,1l Biele Vitis Pezinok									0,85 €
/podľa aktuálnej ponuky/
0,1l Červené Vitis Pezinok									0,85 €
/podľa aktuálnej ponuky/

Alkoholické nápoje
0,04 l Vodka Nicolaus										1,10 €
0,04 l Vodka Fínska										1,40 €
0,04 l Borovička											1,10 €
0,04 l Slivovica											1,10 €
0,04 l Slivovica 52%										1,50 €
0,04 l Rum												1,10 €
0,04 l Rum Bacardi										1,40 €
0,04 l Capitan Margan										1,50 €
0,04 l Hruškovica											1,30 €
0,04 l Fernet stock/citrus									1,20 €
0,04 l Becherovka											1,20 €
0,04 l Demänovka sladká/horká								1,20 €
0,04 l Jägermeister										2,20 €
0,04 l Karpatské brandy špeciál								2,80 €
0,04 l Chivas Regal										3,20 €
0,04 l Jeam Beam/Ballantines									2,20 €
0,04 l Metaxa *****										2,40 €

0,04 l Tequila silver/gold									2,40 €
0,04 l Vaječný likér										1,10 €
0,04 l Griotka											1,10 €

Pochutiny
70g
45g
80g
100g
50g
14g

Zemiakové lupienky									1,20 €
Slané tyčinky DRU									0,50 €
Pistácie											1,50 €
Arašidy											1,20 €
Horalky											0,50 €
Žuvačky											0,90 €

História
Kaštieľ postavila v rokoch 1623 až 1630 rodina Valenta Berthótyho.
Pôvodne ho budovali ako
pevnostné sídlo so streľňami na hornom podlaží a priekopami naokolo.
Hlavným staviteľom bol
Michael Sorger z Prešova, mimoriadne zaujímavé figurálne,
rastlinné ornamentálne sgrafitá vytvoril Martin Waxmann.
V bohatej a pestrej sgrafitovej
výzdobe sa fričovskému kaštieľu nevyrovná nijaká iná renesančná pamiatka na Slovensku. Ďalšie osudy kaštieľa sa spájajú s rodom Ghillányi,
ktorí v kaštieli bývali do roku 1945. Ešte predtým
(okolo roku 1840) svoje sídlo prestavali, pričom stavebne upravili najmä interiér.
Po druhejsvetovej vojne kaštieľ prešiel do vlastníctva štátu a postupne chátral.
Po prestavbe a obnove grafitovej výzdoby v roku 1953,
tu sídlila Poľnohospodárska škola a od roku 1957 začala chátrať.
Posledná obnova kaštieľa
prebieha od roku 1998, keď od obce Fričovce odkúpila kaštieľ rodina Tomkova z
Prešova.
Investorom tejto obnovy je firma LTD, s. r. o,
ktorá prevádzkuje kaštieľ ako hotel s reštauráciou.
Fričovský kaštieľ očarí najmä sgrafitovou
výzdobou. Toto výnimočné umelecké dielo je porovnateľné s obrazovou galériou.
Sgrafitováomietka znázorňuje 150 postáv z mytológie, histórie, ale aj súdobého
spoločenského života
(obdobie renesancie r. 1600). Dodnes tu možno obdivovať
antických bohov (Mars, Venuša), hrdinov (Aeneas, Brutus), panovníkov
(Flavius, Titus, Trajanus), božské cnosti (Viera, Nádej, Láska), uhorských kráľov,
či iné osobnosti (kráľ Ladislav, Matej, sultán Amurat), atď...
Postavy sú zobrazené v dobových alebo symbolických rúchach. Na fasáde pravej
nárožnej veže je
pri poslednej úprave odhalený letopočet 1630 a slnečné hodiny.
V areáli kaštieľa sa nachádzajú ďalšie zaujímavé budovy ako je kaplnka,
hrobka rod. Ghillányi, kúria (starý mlyn) a elektráreň.

info@kastielfricovce.sk
tel.: 051/ 7911 067
www.kastielfricovce.sk

