POROČNI KATALOG

Že v času starih Grkov, kot pravi legenda, so prebivale v Ankaranu morske vile.
Eufermo, njihova kraljica, je preden jo je Zeus oropal nesmrtnosti in je izginila v valovih
morja, prerokovala, da bo ta prostor mesto najbolj veselih dogodkov.
In prerokba se je uresničila.
POROČNI OBRED
Poročni obred lahko opravimo na različnih lokacijah znotraj resorta :
-

V sredozemskem parku

-

-

Atriju

-

-

-

V nekdanji samostanski kapeli

-

Na pomolu

PREVOZ
Na poročni obred Vas lahko pripelje
kočija

ali
Cadillac

COCTAIL PARTY
Meni I (hladni finger food)
Kranjska klobasa, kuhana v teranu, s hrenom
Piščančji zvitki s Tolmincem in čemaževim pestom
Popečene bučke z domačo skuto in bučnim oljem
Nadevana sliva s kozjim sirom in medom
Nadevani češnjev paradižniki z zeliščno skuto
Sarmice iz blitve z jurčki in gamberi
***
Čokoladni
Sadni minjoni
Mini potica
Sadna nabodalca

Meni II (hladni finger food)
Vegetarijanski kanapeji
Mešani kanapeji s pršutom, salamo in zašinkom
Ajdovi blinisi z lososom
Zeljne ruladice z dimljeno svinjino
Piščančja nabodalca z ananasom
Suhe slive v ovoju hrustljave slanine
Sirove krogljice s semeni
***
Sadna nabodalca s sirom
Čokoladni minjoni
Sadni minjoni
***
Izbor svežega sadja

Meni III (hladni finger food)

Ajdovi blinisi z dimljeno postrvjo
Sarmice iz blitve z jurčki in gamberi
Nabodala z olivami in tolminskim sirom
Marinirani beluši z balzamičnim kisom
Suha sliva ovita v hrustljavo pečeno slanino
Zvitki dimljene šunke z jabolčnim hrenom
Hobotnica v solati z zelenjavnim tartarjem
Marinirani zvitki jajčevcev s kozjim sirom in paradižnikovimi fileji
Nadevane bučke z zeliščno skuto in bučnim oljem
***
Višnjeva strjenka v kozarčkih
Sadna nabodalca
Čokoladni minjoni
Sadni minjoni
POROČNO SLAVJE
Za poročno slavje imamo na voljo :
-

-

Restavracijo Convent (do 50 oseb)

-

Stekleno dvorano (do 170 oseb)

POROČNI MENIJI
Meni I
Solata mediteran s tuninim karpačom
***
Porova juha
***
File orade na zeleni posteljici
***
Malinov sorbet z meliso
***
Telečji medaljon na zelenjavi »julliene«
Dušen riž na maslu
***
Rezanje poročne torte
***
Po polnoči enolončnica po dogovoru

Meni II
Prekajena račja prsa
***
Gobova juha
***
Tris rižota morskih sadežev
***
Limetin sorbet
***
Pljučna pečenka »Wellington«
Dofineški krompir
Zelenjava na maslu
***
Rezanje poročne torte
***
Po polnoči enolončnica po dogovoru
Meni III
Gosja pašteta na melonini peni in jelenovo budjolo
***
Goveja juha z zdrobovimi žličniki
***
File postrvi z mandeljni in
šampanjsko omako
***
Sorbet zelenega jabolka
***
Srnin file v brinovi omaki
Sirovi štruklji
Solata
***
Rezanje poročne torte
***
Po polnoči enolončnica po dogovoru

DARILO MLADOPOROČENCEM :
-

Uporaba predsedniškega apartmaja
- Postrežba zajtrka v sobo
- Brezplačna parkirna mesta za vse svate
- Dodaten 10 % popust na hotelski cenik

Za vsa ostala vprašanja pokličite ali pošljite e-mail :
Jože Oplotnik , vodja gostinstva
Tel.: +386 5 663 7300
Mobi.: +386 31 771 700
e-mail.: joze.oplotnik@adria-ankaran.si
hotel@adria-ankaran.si
www.adria-ankaran.si

