Nuntă cu aer

DE MARE

Totul pentru

VOI

Un coordonator de nunţi care te va ajuta
să îţi organizezi cu succes importantul eveniment
O degustare a meniului pentru 2 persoane
O cameră Deluxe pentru cea mai romantică noapte
La cerere, recomandări pentru decoraţiuni,
formaţie, foto şi orice alte necesităţi
Tarife speciale pentru invitaţii voştri

Dorinţe

ÎN PLUS
Primire festivă în care invitaţii voştri
se vor bucura de un pahar de vin spumos şi
atenţii dulci
Meniuri deosebite ce le puteţi structura după
preferinţe, cu servire la masă sau bufet
Pachete de băuturi
Tortul miresei
Candy bar & Fruit bar
Aranjamente florale deosebite şi lumânări

Meniu

INTERNAŢIONAL

80 Euro

Aperitiv
Parfait de somon
Terină de fazan cu fistic şi tarhon
Tartină cu ouă de prepeliţă şi icre de manciuria
Mousse de brânză de capră pe sfeclă roşie cu ierburi fine
Crostini cu piept de raţă, salsa de mango şi chives
Parfait de foie gras în choux şi chutney de ceapă
Shot-uri cu salată Waldorf
Vită în budincă Yorkshire şi sos de hrean
Gustare
Pulpă de raţă confiată cu varză roşie înăbuşită în vin
Peşte
Somon în crustă cu mix de fasole verde, baby creveţi şi
roşii cherry cu sos de lemon butter
Fel principal
Turnedou Rossini cu foie gras, ciuperci pleurotus,
sparanghel, morcovi Vichy cu sos café au lait şi
cartofi Dauphinoise

Meniu

MEDITERANEAN

60 Euro

Aperitiv
Terină de iepure şi porc cu boabe de ienupăr
Frigărui de mozzarella şi roşii chery cu sos de pesto
Prosciutto cu pepene galben
Shoot-uri cu humus şi lipie crocantă
Cornete coppa cu brânză de capră
Tartină cu somon marinat, sfecla roşie şi cremă de brânză
Shoot-uri cu crudităţi
Crostini cu tapenadă de anchios
Ouă de prepeliţă cu icre negre pe toast multicereal
Peşte
Duo de somon şi doradă cu garnitura de spanac,
sfeclă roşie şi cartofi dulci, sos de roşii cherry cu busuioc
Fel bază
Muşchiulet de porc în bacon şi piept de curcan umplut cu
spanac, feta şi ciuperci, cartofi fondant, ratatouille şi
sos de Porto
Live cooking
Paella valenciană sau scoici Saganachi

Meniu

TRADIŢIONAL

43 Euro

Aperitiv
Terină porc
Galantină de cocoş
Piftie de curcan
Cornete de salam uscat umplute cu brânză de burduf
Doboş tradiţional
Coşuleţ cu salată de crudităţi
Măsline mozaic
Tartină cu icre de crap
Terină de brânză cu struguri
Roşie umplută cu salată de vinete
Pastă de brânză cu mărar pe ardei gras
Peşte
File păstrăv la plită cu orez ţărănesc şi sos de roşii coapte
Sau
Şalău parizian cu sos de capere pe pat de legume şi
orez la abur
Preparat tradiţional românesc
Sarmale cu mămăliguţă
Fel principal
Mix grill cu muşchi de vită, ceafă de porc şi piept de pui cu garnitură
de cartofi copţi cu smântână şi salată de varză cu morcovi

Meniu

VEGETARIAN

45 Euro

Aperitiv
Chifteluţe de legume
Shoot-uri cu humus, sfeclă roşie şi zatar
Roşie umplută cu vinete
Măsline cu migdale
Coşuleţ cu salată Waldorf
Tapenadă cu ardei copţi pe crostini
Nufăr de castraveţi fresh
Vol au vent cu sote de ciuperci
Gustare caldă
Imam bayildi cu lipie
Sau
Dovlecei cu ragu de linte
Sau
Sărmăluţe cu ciuperci, mămăliguţă şi roşie concasse
Sau
Rizotto cu legume mediteraneene
Fel bază
Pithiviers cu spanac şi ciuperci, brânză de capră, cartofi la cuptor, legume la abur şi sos mediteranean
Sau
Wellington vegetarian cu legume la grătar, cartofi la cuptor, legume la abur şi sos mediteranean

Băutură de întâmpinare

2.5 euro/persoană
Îţi poţi întâmpina invitaţii cu un pahar de
spumant prosecco sau cu un preparat
elaborat cu drag de barmanii noştri
la alegere: Hugo, Veneziano, Aperol,
Spritz sau Kir Royal

Pachet Cocktails & Shoot-uri

Lemonade Bar

Menţinem buna dispoziţie a invitaţilor atât cu
băuturile clasice dar şi cu o gamă variată de
cockteiluiri şi shoturi în tendinţe.

Îţi poţi răsfăţa invitaţii cu limonade
din fructe proaspete, asezonate cu
arome exotice şi gheaţă, oferindu-le
doza de energie necesară pentru
continuarea distracţiei.

19 euro/ persoană

Vodca: Smirnoff Red & Finlandia

Pachet răcoritoare

12 Euro/ persoană
Vă oferim un refresh pe toată durata
evenimentului cu apă minerală/ plată,
sucuri naturale şi carbogazoase
Espresso & Cappucino

Pachet vinuri

de la 12 euro /persoană
Vă propunem de pe însoritele meleaguri
dobrogene vinuri albe şi rose de la crame
renumite Viişoara, Sarica şi Vlădoi

Gin: Gordon’s & Beefeater
Whiskey: Johnnie Walker
Red Label & Jack Daniels
Vermouth: Martini Bianco & Martini Rosso
Cocktails: Screwdriver, Jadoo, Gin tonic,
Cuban Mojito, Daiquiri, Rob Roy, Campari
Orange, Aperol Spritz
Shoot-uri: Cosmopolitan, Kamikaze, Tequila,
Sunrise, Whiskey Juice

3 euro/persoană

DUO SPA
pentru EA

MASAJUL CU LUMÂNĂRI PARFUMATE |

50 min

Terapie de neuitat în timpul căruia veţi simţi o relaxare profundă, un
răsfăţ unic pentru trup şi suflet. Un peeling corporal urmat de masajul
hawaian Lomi-Lomi cu uleiuri calde 100% naturale picurând din
lumânări speciale vă va alinta simţurile şi te va face să uiţi de stresul
cotidian. Pielea rămâne catifelată, hidratată şi uşor parfumată.

pentru EL

MASAJ DEEP LOMI |

50 min

Masaj profund, extrem de relaxant şi eficient. În masajul Hawaian Lomi
Lomi se integrează cele mai bune tehnici din masajul Thai, masaj sportiv,
de relaxare, yoga, etc. Terapeutul utilizează mâinile, antebraţele, coatele,
umerii şi desenează curse lungi, tratând corpul ca pe un întreg. Vă veţi
topi într-o relaxare profundă fizică, mentală şi emoţională.

+ 40 241 702 808
sales-hoteleuropa@anahotels
Str. Republicii nr. 13, Eforie Nord
www.anahotels.ro

