ANA HOTELS POIANA BRAŞOV

Noi doar o facem excepţională!
Aţi visat mult la acest moment.
Amândoi vă doriţi ca totul să iasă perfect.
Fiecare detaliu să fie atent aranjat,
restaurantul să arate superb,
preparatele să fie apetisante, gustoase,
iar ospătarii să zâmbească.

În ziua nunţii, singura voastră grijă
este să vă simţiţi bine!
Restul detaliilor rămân în seama noastră!

Ana Hotels Poiana Braşov
Premiatul hotel de lux de 4* Ana Hotels
Sport este situat în Poiana Braşov, la baza
Masivului Postăvarul, la câţiva paşi de
pârtiile de ski, fiind o locaţie modernă cu
restaurant propriu cu specific internaţional
şi cu o zonă SPA de peste 2,000m², cu
piscină, saună, jacuzzi şi hot tub în aer
liber.
Cele 3 săli de evenimente - elegante,
primitoare, potrivite pentru orice tip de
eveniment, oferă privelişti încântătoare
asupra staţiunii şi pădurii din apropiere.
Cu o atmosferă chic, dar în acelaşi timp
caldă şi îmbietoare, hotelul este locaţia
potrivită pentru
.

Ştim că totul este important, de aceea îţi
suntem alături pentru a pune la punct orice
detaliu.
În pachetul de nuntă, îţi oferim:
Coordonator de nunţi dedicat pentru o
organizare perfectă
Meniuri rafinate uşor de personalizat
Pachete de băuturi
Degustare a meniului
Cameră King Deluxe pentru voi doi
Primire VIP în cameră
Cameră Standard pentru naşi
Experienţă SPA inedită în cuplu
Set-up cu mese rotunde, scenă, ring de dans
Huse de scaune şi feţe de masă asortate
Tarife speciale la cazare pentru invitaţi
Parcare gratuită

La Ana Hotels Poiana Braşov, veţi fi răsfăţaţi încă
din prima clipă!
Vă veţi simţi ca acasă pe timpul şederii în camera
King Deluxe, un spaţiu larg deschis, decorat cu
materiale naturale în culori calde, şi vă puteţi
bucura de un somn odihnitor după petrecere în
patul king-size confortabil.

La sosire, veţi fi întâmpinaţi cu primire VIP în
cameră cu Prosecco şi platou cu fructe confiate.
Totul pentru ca evenimentul vostru special să fie
.

Fiţi neconvenţionali, relaxaţi-vă la
propria nuntă... sau după petrecere!
În pachetul de nuntă beneficiaţi de
tratamentul de cuplu SPA SUITE –
FORGET ME NOT.
Ritualul începe cu un masaj corporal
de relaxare de 50' pentru fiecare
dintre parteneri. Urmează un
hidromasaj cu plante şi cromoterapie
în tandem pentru 20' şi timp de
relaxare pe divan, în timp ce sorbiţi o
cupă de şampanie, alături de un
platou cu fructe.
Aveţi şi acces la piscină, saună,
jacuzzi, zona de relaxare şi la hot-tub
exterior.

Orice dorinţă poate fi satisfăcută, mai ales
când vine vorba de nunta voastră.
Vă putem ajuta cu:
Primire festivă cu un pahar de vin
spumant şi atenţii dulci
Cazare pentru invitaţi
Servicii SPA
Petrecerea burlăciţelor în centrul
Wellness
Petrecerea burlacilor în intimul Oxygen
Lounge
Vă putem oferi recomandări pentru:
Echipamente tehnice, formaţii sau DJ
Fotograf şi cameraman
Decoraţiuni, aranjamente florale
Tortul miresei, Candy Bar şi Fruit Bar

Cea mai potrivită sală pentru
desfăşurarea unei nunţi de dimensiuni
mai mari, Ana Ballroom este un spaţiu
modular, foarte versatil, având o
capacitate de până la 250 de persoane
în aranjament tip Banchet.
Are avantajul unei deschideri spre
terasa cu vedere spre pădurea de brazi,
de care invitaţii pot profita într-o pauză
de dans pentru a inspira o gură de aer
de munte.

O sală elegantă, modulară, potrivită
pentru o nuntă mai intimă.
Este un spaţiu care permite diverse
aranjări, capacitatea pentru un
aranjament tip Banchet fiind de până la
180 de persoane.
Tisa Ballroom are, de asemenea,
deschidere spre o terasă plină de
verdeaţă.

Cu o capacitate mai restrânsă, de până
la 60 de persoane cu un aranjament tip
Banchet, sala Sport 4 oferă lumină
naturală şi deschidere spre o terasă cu
vedere asupra staţiunii.

În interior, spaţiul dispune de acces la
un foaier elegant şi lift panoramic
destinat exclusiv participanţilor la
eveniment.

MENIURI PERSONALIZATE
ANTREU (minim 7 sortimente)
Ecler cu cremă de brânză, icre de somon şi ierburi fine - 4 euro
Sushi cu somon şi avocado în tempura - 5 euro
Creveţi în cuib de cartof cu sos picant - 5 euro
Profiterol cu spumă de somon fumé - 3 euro
Rulou cu somon fumé, brânză fină şi ierburi - 3 euro
Terină de pui fermier cu bacon şi fistic - 4 euro
Brânză de capră în crustă de seminţe - 4 euro
Terină de brânzeturi cu struguri în mantie de fistic - 3 euro
Terină de porc cu ciuperci, sparanghel şi bacon - 4 euro
Brânză brie în mantie de prosciutto - 4 euro
Turnuleţ roşii cherry cu mozzarella bocconcini
şi busuioc - 3 euro
Tartină cu cremă de brânză şi prosciutto - 3 euro
Vol-au-vent cu piept de raţă şi salsa de mango - 4 euro
Tartină cu brânză fină şi somon fumé - 3 euro
Foie gras micuit cu marmeladă de caise şi cruton
de cereale - 4 euro
Roast beef parfumat cu hrean - 5 euro
Rulou de curcan cu spanac, bacon şi foie gras – 3,5 euro
Turnuleţ de cartof cu sos fin de tarhon - 3 euro
Tartină cu hummus, roşii uscate şi busuioc - 3 euro
Crostini cu brânză fină şi somon fumé - 3 euro

MENIURI PERSONALIZATE
PEŞTE LA GRĂTAR/CUPTOR
File doradă de Mediterană - 19 euro
File de şalău cu ierburi
aromatice - 16 euro
Duet de somon şi şalău - 18,5 euro
File de biban de mare - 18,5 euro
Somon de Norvegia la plită - 19 euro
File butterfish la grătar - 16 euro
GARNITURĂ PENTRU PEŞTE
Orez cu ciuperci şi legume - 3 euro
Orez cu julien fin de legume - 3 euro
Sparanghel verde soté odihnit în unt
şi orez cu legume - 4 euro
Julien de legume în stil oriental - 3 euro

SOSURI PENTRU PEŞTE
Sos de homar - inclus
Sos fin de lămâie - inclus
Sos Olandez - inclus
Sos de şampanie - inclus
Sos de vin alb - inclus

FEL PRINCIPAL
Duet de curcan şi porc cu
brânză nobilă - 20 euro
Asortiment de cărnuri la grătar
(vită, pui, porc) - 20 euro
Pulpă de raţă confiată - 22 euro
Piept de curcan şi pulpă de raţă
la cuptor - 23 euro
Muşchi de vită Wellington - 25 euro
GARNITURI FEL PRINCIPAL
Sparanghel soté - 4 euro
Piure de cartofi cu trufe - 2,5 euro
Cartofi gratinaţi cu broccoli - 3 euro
Orez cu ciuperci şi legume - 2,5 euro
Julien de legume la tigaie - 2,5 euro
Cartofi gratinaţi cu brânză - 3,5 euro
SOSURI FEL PRINCIPAL
Sos de piper verde aromatizat
cu Vinars - inclus
Sos de vin - inclus
Sos demi-glace cu ierburi fine - inclus
Sos de hribi - inclus

MENIU VEGETARIAN
Sushi cu somon şi avocado
în tempura - 16 euro
Sushi cu legume în
tempura - 14 euro
Vinete în crustă acompaniate
de piure de cartof
aromatizat - 11 euro
Sote de rădăcinoase cu mix
de seminţe şi avocado - 10,5
euro
Rulou mediteranean cu
hummus, legume şi mix de
frunze - 9,5 euro
MENIU PENTRU COPII
Personalizat la cerere

PACHETE DE BĂUTURI
PACHET 1 - 12 EURO
Băuturi carbogazoase
Coca-Cola, Fanta, Sprite,
Kinley, 25 cl
Băuturi necarbogazoase
Granini portocale, piersici, 1L
Apă minerală/plată, 50 cl
Cafea espresso Tchibo

PACHET 2 - 28 EURO
Băuturi carbogazoase
Coca-Cola, Fanta, Sprite,
Kinley, 25 cl
Băuturi necarbogazoase
Granini portocale, piersici, 1L
Apă minerală/plată, 50 cl
Cafea espresso Tchibo
Whisky JW Red Label/J&B
Gin Gordon’s London
Vodca Finlandia/Absolut
Campari
Martini Bianco/Rosso
Palincă Maramureş
Vin Alb, Roze, Roşu Sâmburel de Olt, Cabernet
Vin Alb, Roşu,
Roze - Domeniul Bogdan
Bere Tuborg, 33 cl
Spumant Hermeziu alb/roze

PACHET 3 - 35 EURO
Băuturi carbogazoase
Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley, 25 cl
Băuturi necarbogazoase
Granini portocale, piersici, 1L
Apă minerală/plată, 50 cl
Cafea espresso Tchibo
Whisky JW Red Label/J&B
Brandy Metaxa/Jidvei Vinars
Gin Gordon’s London
Vodca Finlandia/Absolut
Campari
Carolan’s Irish Cream
Martini Bianco/Rosso
Palincă Maramureş
Vin Alb, Roşu, Roze - Domeniul Bogdan
Vin Alb, Roşu, Roze - Scrisori,
Crama Heremeziu
Bere Ursus, 33 cl
Spumant Hermeziu alb/roze

PACHETE DE BĂUTURI
PACHET 4 - 39 EURO
Băuturi carbogazoase
Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley, 25 cl
Băuturi necarbogazoase
Granini portocale, piersici, 1L
Apă minerală/plată, 50 cl
Cafea espresso Tchibo
Bere Ursus, 33 cl
Whisky Jack Daniel's/Glenfiddich 12YO
Vinars Jidvei
Cognac Courvoisier VS
Lichior Aperol
Vodca Finlandia/Absolut
Gin Beefeater
Campari
Baileys Irish Cream
Lichior Jägermeister
Martini Bianco/Rosso
Palincă Maramureş
Vin Alb, Roşu, Roze - Făurar, Crama Davino
Vin Alb, Roşu, Roze - Crama Heremeziu
Spumant Hermeziu alb/roze

*TVA inclus pentru meniu şi pachet băuturi.

PACHET VIP - 110 EURO
Băuturi carbogazoase
Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley, 25 cl
Băuturi necarbogazoase
Granini portocale, piersici, 1L
Apă minerală/plată, 50 cl
Cafea espresso Tchibo
Bere Ursus/Heineken, 33 cl
Chivas Regal 12YO/Glenfiddich 12YO
Cognac Hennessy VSOP
Cognac Courvoisier VSOP
Lichior Aperol
Vodca Grey Goose
Gin Beefeater/Bombay Sapphire
Campari
Baileys Irish Cream
Tequila Don Julio
Lichior Jägermeister
Martini Bianco/Rosso
Ţuică Zetea
Vin Alb, Roze, Roşu - Iacob,
Crama Davino
Champagne Moët & Chandon
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