Svadobné balíčky
2022
Tel: 051/791 10 67, Email: info@kastielfricovce.sk

Svadobné menu č 1.
(45 €)
Prípitok
podľa ponuky
Predjedlo
Cviklové carpaccio podávaný s mousse z kozieho syra
Prosciutto s paradajkami, mozzarellou a capary
Polievka
Slepačí vývar s domácimi rezancami a ligurčekom
Husací vývar so zeleninou a bylinkovými knedličkami
Hlavné jedlo
Bravčová panenka, hráškové pyré, zemiakový závin, citrusový bešamel
Morčacia roláda plnená mozzarellou a špenátom, omáčka z údených paradajok,
zapečené tlačené zemiaky s parmezánom.
Bufet
Fričovská kapustnica, plnený kapustný list, pečené kuracie stehná, mini rezníky,
plnené šampiňóny, domáce pirohy, cestovinový šalát s kuracím mäsom,
zeleninový miešaný šalát, zemiakový šalát, opekané zemiaky, chlieb

Balíček obsahuje aj:
Kávu pre každého svadobného hosťa
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.
(55 €)
Recepcia
Finger foods
Prípitok
podľa ponuky
Predjedlo
Roláda z údeného lososa, bylinkový cottage chees, jogurtová espuma, bylinková drť
Kačacie paté, jablko s tymiánom, pomarančový gél, brusnice
Polievka
Kuracie consomé, julien zelenina, domáce rezance
Hovädzie consomé s bylinkovými haluškami a julien zeleninou
Talianska krémová polievka, parmezán, bazalka
Hlavné jedlo
Bravčová panenka, zemiakovo karfiolové pyré, špenátový demi glacé, marinovaný šalát julien
Konfitované kačacie prsia, červená kapusta zrolovaná v zemiakovej lokši, šípková omáčka
Bufet
Fričovská kapustnica, plnený kapustový list, pečené kuracie stehná, mini rezníky,
pečená krkovička, knedľa, plnené šampiňóny, domáce pirohy, zemiakový šalát,
cestovinový šalát s morčacím mäsom na studeno, misa z viacerých druhov syra,
zeleninový šalát, opekané zemiaky, chlieb
bravčové stehno alebo pečené prasa za doplatok

Balíček obsahuje aj:
• Kávu pre každého svadobného hosťa
• Apartmán pre novomanželov • 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.
(75 €)
Recepcia
Finger foods
Prípitok
podľa ponuky
Predjedlo
Paté z foie gras s vínovým želé, pošírovanou hruškou a jablkovým pyré
Tigrie krevety na olivovom oleji so cherry paradajkami
Polievka
Bažantí vývar, zeleninové hranolčeky, mäsové knedličky
Prepeličí vývar s mäskom, pažítkou a bazalkovými gnocchi
Hlavne jedlá
Hovädzí steak podávaný na zemiakové pyré so cherry paradajkami,
bazalkovým pestom a vínovým demi glacé
Pečený chrbát z diviaka v bylinkvo-orechovej kruste s čučoriedkovou omáčkou a pyré z kvaky
Dezert
Láva cake podávaný so smotanovým karamelom, lesným ovocím a zmrzlinou.
Bufet
Fričovská kapustnica, plnený kapustný list, pečené kuracie stehná, mini rezníky,
pečené kačacie prsia, karlovarské knedličky, červená kapusta, plnené šampiňóny,
domáce pirohy, cestovinový šalát s kuracím mäsom, misa z viacerých druhov syra,
zabíjačkové špeciality, zeleninový šalát, zemiakový šalát, opekané zemiaky, chlieb
bravčové stehno alebo pečené prasa za doplatok
Balíček obsahuje aj:
• Kávu pre každého svadobného hosťa • Apartmán pre novomanželov •
Zvýhodnené ceny ubytovania zľava 20 %
• Pri odbere alkoholu a vína z našej prevádzky zľava 30% •
Poskytnutie priestorov na svadobné fotenie zdarma

Cenník dodatkových služieb
Prenájom (uzatvorený areál) do 03:00 hod
Prenájom priestorov po 03:00 hod.

1 500 €
70 €/hod

Príprava civilného obradu interiér

100 €

Príprava obradu exteriér

150 €

Príprava nápojového stola
Obsluha nad rámec bežných služieb
Čokoládová fontána (1kg čokolády a 3kg ovocia)

80 €
100 € / čašník
80 €

Príplatok za nadštandardný porcelán Ambition

2,10 € / osoba

Výzdoba stolov (stuhy, servítky, svietniky, sviečky)

2,50 € / osoba

Výzdoba stolov (stuhy, servítky, svietniky, sviečky) + živé kvety
Výzdoba okrúhlych stolov (sukňa)

od 3,50 € / osoba
10 €

Plátené obrúsky

1,50 €/ osoba

Obliečky na stoličky

2,00 € / osoba

Stuhy (mašle) na stoličky

0,60 € / osoba

Prenájom pohár/tanier/džbán

1,50 € / ks

Prenájom ľadovník

20 €

