Prežite rozprávkovú svadbu v renesančnom prostredí Kaštieľa Fričovce.
Spravte z jedného z najkrajších momentov vo svojom živote
nezabudnuteľný zážitok.
Našim cieľom je Vaša spokojnosť a vytvorenie originálnej a
nezabudnuteľnej svadby. Starostlivo naplánujeme a zorganizujeme Váš
veľký deň a Vy si tak budete môcť pokojne užiť jedinečné svadobné
okamihy. Urobíme všetko preto, aby naše služby zapadli do mozaiky
Vašich predstáv.
Využite zvýhodnené ponuky prostredníctvom troch svadobných balíčkov.

Svadobné priestory
Hlavná svadobná sála s jemným nádychom histórie aj elegancie sa počas
svadobnej nocí premení na priestor plný noblesy, ktorý je ideálny na
usporiadanie svadby s kapacitou do 150 osôb. V cene prenájmu je aj hudobný
salónik, terasa a príručná miestnosť s chladničkou na uskladnenie zákuskov, príp.
alko a nealko nápojov.
Pre menšie a komornejšie svadby do 50 osôb
Vám ponúkame priestor kaviarne na prízemí.

Svadobné menu
Láska ide cez žalúdok. Preto je našou snahou pripraviť Vám svadobné menu tak,
aby uspokojilo všetky Vaše zmysly – aby očarilo vôňou, potešilo oči a ulahodilo
chuti. Svadobné menu pripravujeme v našej kuchyni priamo v kaštieli. Na Vaše
požiadanie Vám radi pripravíme bezlepkové, vegetariánske a iné diétne menu.
V ponuke máme 3 svadobné balíčky, z ktorých si určite vyberiete ten svoj.
***Budúcim mladomanželom radi pripravíme ochutnávku svadobného menu***

Svadobný obrad
Každá svadba začína svadobným obradom. Vďaka polohe kaštieľa si môžete zvoliť
cirkevný svadobný obrad v blízkej kaplnke sv. Bartolomeja alebo civilný obrad.
Ak si predstavujete niečo špeciálne, môžete si zvoliť svadobný obrad pod holým
nebom. Svoje ,,áno“ si môžete povedať na nádvorí kaštieľa alebo v parku.
Príprava obradu obsahuje výzdobu, červený koberec, stôl a kresielka.

Ubytovanie
K dispozícii máme ubytovanie pre 43 osôb – v kúrii a kaštieli.

Svadobné menu č. 1
40 EUR / osoba
Prípitok
/podľa ponuky/
Predjedlo
Mozzarella caprese s pestom a olivami
Prosciutto s melónom a rukolou
Polievka
Husacie consommé so zeleninou a bylinkovými knedličkami
Vývar z domácej sliepočky s rezancami a koriandrom
Hlavný chod
Grilovaná bravčová panenka s hráškovým pyré a citrónovým
bešamelom, podávaná so zemiakovým závinom
Morčacia roládka plnená mozzarellou a prosciuttom s pomarančovým
demi-glace, servírovaná so zemiakovou penou s mandľami
Bufet
Fričovská kapustnica, plnený kapustný list, pečené kuracie stehná,
mini rezníky, plnené šampiňóny, domáce pirohy,
cestovinový šalát s kuracím mäsom na studeno,
zeleninový miešaný šalát, zemiakový šalát, opekané zemiaky, chlieb

Balíček obsahuje aj:
Kávu pre každého svadobného hosťa
Džbány s vodou a citrusmi
Biele návleky na stoličky so zľavou 50%
Apartmán pre mladomanželov zdarma
Zvýhodnené ceny ubytovania zľava 10%
Pri odbere alkoholu a vína z našej prevádzky zľava 10%
Poskytnutie priestorov na svadobné fotenie zdarma

Svadobné menu č. 2
50 EUR / osoba
Recepcia
Privítanie hostí na nádvorí kaštieľa
Alko, nealko, chuťovky
Prípitok
/podľa ponuky/
Predjedlo
Nórsky údený losos s bylinkovým cottage cheese
Kačacie paté s jablkovo-tymiánovým ragú
Polievka
Silné kuracie consommé 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
Fričovská kapustnica, plnený kapustný list, pečené kuracie stehná,
mini rezníky, pečená krkovička, knedľa,
plnené šampiňóny, domáce pirohy, zemiakový šalát,
cestovinový šalát s morčacím mäskom na studeno, misa z viacerých druhov syra,
zeleninový miešaný šalát, opekané zemiaky, chlieb
Balíček obsahuje aj:
Kávu pre každého svadobného hosťa
Džbány s vodou a citrusmi
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 našej prevádzky zľava 20%
Poskytnutie priestorov na svadobné fotenie zdarma

Svadobné menu č. 3
60 EUR / osoba

Recepcia
Privítanie hostí na nádvorí kaštieľa
Alko, nealko, jednohubky, chuťovky
Prípitok
/podľa ponuky/
Predjedlo
Konfitovaná husacia pečeň špikovaná mandľami
na jabĺčkovo pomarančovej chutney
Krevetky na olivovom oleji a cesnaku so cherry paradajkami
Polievka
Consommé z býčích chvostov s bylinkovými haluškami a julien zeleninkou
Prepeličí vývar s mäskom a pažítkou, bazalkové gnocchi
Hlavný chod
Medailóniky z hovädzej sviečkovej zapečené s bazalkovým pestom, cherrry
paradajkami a parmezánom s opekanými zemiakmi, cibuľkou a slaninkou
Pečený srnčí chrbát v bylinkovo-orechovej kruste s čučoriedkovou omáčkou,
smotanovou cibuľkou, podávaný so zapečenou zemiakovou kašou s parmezánom
Dezert
Brownies preliate smotanovým karamelom, s ovocím a zmrzlinou
Bufet
Fričovská kapustnica, plnený kapustný list, pečené kuracie stehná,
mini rezníky, pečené kačacie prsia, karlovarské knedlíčky,
červená kapusta, hovädzia sviečková, plnené šampiňóny,
domáce pirohy, cestovinový šalát s kuracím mäskom na studeno,
misa z viacerých druhov syra, zabíjačkové špeciality
zeleninový miešaný šalát, zemiakový šalát, opekané zemiaky, chlieb
Balíček obsahuje aj:
Kávu pre každého svadobného hosťa
Džbány s vodou a citrusmi
Biele návleky na stoličky zdarma
Výzdoba podľa ponuky zdarma
Apartmán pre novomanželov s prekvapením zdarma
Zvýhodnené ceny ubytovania zľava 20 %
Pri odbere alkoholu a vína z našej prevádzky zľava 30%
Poskytnutie priestorov na svadobné fotenie zdarma

Cenník 2020
Prenájom priestorov veľká sála

600 €

Prenájom priestorov kaviareň/reštaurácia

100 €

Prenájom priestorov veľkej sály po tretej hod. rannej
Prenájom stanu v parku (stolovanie pre max. 40 hosti)
Uzatvorenie kaštieľa pre verejnosť (prenájom sály v cene)

50 €
300 €
1 000 €

Príprava civilného obradu

50 €

Príprava nápojových stolov (výrobník ľadu, poháre)

80 €

Príprava candy stola

60 €

Obsluha nad rámec bežných služieb (do polnoci)

80 €

Obsluha nad rámec bežných služieb (po polnoci)

100 € / čašník

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

299 €
80 €

Príplatok za nadštandardný porcelán Ambition

2,10 € / osoba

Výzdoba stolov (stuhy, servítky, svietniky, sviečky)

2,00 € / osoba

Výzdoba stolov (stuhy, servítky, svietniky, sviečky) + živé kvety 3,50 € / osoba
Výzdoba okrúhlych stolov (sukňa)

10 €

Výzdoba kaplnky pri kaštieli

25 €

Výzdoba schodov v kaštieli

17 €

Plátené obrúsky

1,50 € / osoba

Obliečky na stoličky

2,00 € / osoba

Stuhy (mašle) na stoličky

0,40 € / osoba

Korkovné

1,00 € / osoba

