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W 

HOTELU ANDERS

NATURALNIE NA MAZURACH



Najważniejszy Dzień w Waszym życiu…

Wesele na Mazurach…



Hotel Anders posiada 120 pokoi ulokowanych w dwóch budynkach: zabytkowym pałacu, którego pokoje zachowane są w bardzo charakterystycznym tonie oraz nowej 

części hotelu. Większość pokoi to pokoje 2-osobowe. Do dyspozycji Gości Hotel oddaje także pokoje rodzinne, pokoje studio i apartament.

120 pokoi – dla 240 Gości            Apartament dla Młodej Pary Gratis



22 Mazurskie Chaty – dla 80 Gości



Sala Kongresowa – Kolacja Weselna do 250 osób



Restauracja Pałacowa – Kolacja Weselna do 150 osób



Całoroczny namiot na plaży 



Menu I
Całonocna Kolacja Weselna

Cena 180zł

 

Przekąska

Galantyna z sandacza

 z ogonami  raków podana z miodowo-balsamicznym vinegretem i sałatką  z kiełków

Zupa

Krem z białych warzyw 

Danie główne

Pieczony schab z warchlaka marynowany w rozmarynie i jałowcu, 

podany z zapiekanką z ziemniaków, ciemnym sosem z czerwonego wina 

oraz cukrowym groszkiem duszonym w maśle

 

Bufet przekąsek zimnych

Szaszłyki z pomidorków koktajlowych i mozzarelli

Domino z pumpernikla, z pastami ziołowymi

Papryczki faszerowane musem z sera feta

Deska serów regionalnych - farmerskich

Terina z okonia morskiego

Pstrąg potokowy faszerowany łososiem

Pasztet z dziczyzny opasany wędzonym boczkiem

Mus drobiowy z orzechami, w szynce parmeńskiej

Wybór wędzonek z warmińskiej wędzarni

Zimne sosy

Żurawinowy, salsa z pomidorów, jogurtowo- ogórkowy

Sałaty

Sałata Caprese – z pomidorów  i mozzarelli z bazyliową oliwą

Sałata ze szpinaku i pomidorków koktajlowych z ziołowym vinegretem

Sałata z brokułów z wędzoną szynką regionalną

Sałata z gotowanych warzyw z delikatną emulsja z sera korycińskiego

Przekąska gorąca – w formie bufetu

Polędwiczki z kurczaka w sosie marengo

Pierożki z jagnięciną i kaszą wraz z emulsją żurkową

Barszczyk

 

Bufet deserowy

Wybór ciast owocowych 

Eleganckie desery jednoporcjowe 

Owoce krojone, filetowane 

 

Napoje

kawa, herbata, soki, woda mineralna



Menu II
Całonocna Kolacja Weselna 

Cena 215zł

Powitanie chlebem i solą, kieliszek wina musującego

Przekąska:

Rostbef pieczony w tłuczonym pieprzu z sałatką z marynowanej dyni i gruszki, emulsja z wiśni z sałatką ogrodową

Zupa:

Krem z białych warzyw z groszkiem ptysiowym

Danie główne:

Filet kurczaka z borowikami, warzywa gotowane na parze, zapiekanka ziemniaczana, sos tymiankowy 

Bufet zimny:

Półmisek ryb: 

Galantyna z sandacza z ogonami rakowymi

Terina z okonia jeziornego

Galaretka z pstrąga potokowego

Półmisek wędlin i pikli:

Schab z warmińskiej wędzarni

Karczek warmiński z wędzarni

Szynka z warmińskiej wędzarni

Szynka Staromazurska

Pikle i marynaty

Befsztyk tatarski z dodatkami

Półmisek ryb wędzonych:

Pstrąg wędzony

Łosoś wędzony

Sieja wędzona

Faszerowane jajko bankietowe

Papryczki faszerowane musem serowym

Śledzik na różne sposoby

Ozorki cielęce w galarecie

Bufet gorący: 

Okoń smażony

Kaczka pieczona z sosem pieprzowym

Sandacz pieczony na fasolce

Podwędzane polędwiczki z sosem podpiwkowym

Zupa borowikowa

Pieczone ziemniaki

Kopytka smażone

Warzywa gotowane na parze 

Bufet sałat: 

Sałatka pieczarkowa z gotowanym jajem

Sałatka z kurczakiem, Sałata po grecku

Sałatka Caprese, Sałatka jarzynowa

Warzywa z dipami

Bufet deserowy:

Sernik, Mini Babeczki, Mus makowy, Mus owocowy, 

Krem Brulle, Panna cotta, Owoce filetowane, Sałatka owocowa

Kawa, herbata, woda mineralna, soki owocowe 

Menu II



Całonocna Kolacja Weselna

Cena 225zł

Powitanie chlebem i solą, kieliszek wina musującego

Dania serwowane do stołu

Przekąska jednoporcjowa:

Podwędzane polędwiczki na musie chrzanowo-jabłkowym z sałatą z rucoli i roszponki z ziołowym winegretem

Wybór bułeczek, masło smakowe

Marynowany łosoś norweski z musem z pieczonych buraków z sałatką z gruszek i pieczarek i emulsją pietruszkową

Zupa

Krem z pieczonej dyni z kluseczkami drobiowymi

Danie główne

Filet z kaczki barbarie z kluskami ziemniaczanymi, sos z czarnej porzeczki, aksamitne purre z selera

Półmisek serwowany w stół I :

Troć marynowany domowym sposobem

Galantyna z sandacza z ogonami rakowymi

Terina z okonia jeziornego

Jajka bankietowe z kawiorem 

Galaretka z pstrąga potokowego

Półmisek serwowany w stół II:

Pieczony schab w ziołach polnych

Karczek warmiński z wędzarni

Befsztyk tatarski z dodatkami

Galantyna z kurczaka i pistacji

Pieczony rostbef w czarnym pieprzu z piklami

Dania gorące serwowane

Gęś pieczona metodą sous - vide z ziemniakami gratine i sosem podpiwkowym

Sandacz filet z kasza i glazurowanym jabłkiem z sosem maślanym

Filet kurczaka z sosem paprykowym i risotto z szafranem

Bufet deserowy:

Bogaty wybór ciast i musów

Owoce

Kawa, herbata, woda mineralna, soki owocowe 

Menu III



Menu IV
Całonocna Kolacja Weselna

Cena 260zł

DANIA SERWOWANE

Przekąska

Pasztet z pieczonej kaczki z musem gruszkowym na sałatce z rucoli , pieczonych buraków i świeżych pieczarek i emulsją z dyni piżmowej

Zupa

Rosół z domowym makaronem

Danie główne

Polędwiczka wieprzowa w sezonowanym boczku, pieczone młode warzywa, kasza pęczak ze śliwką suszoną, sos z trawy żubrowej

BUFET ZIMNY

Półmisek zimnych przekąsek z ryb

Rolada z pstrąga

Śledzik marynowany z kurkami

Łosoś wędzony z limonką

Półmisek zimnych przekąsek mięsnych

Galantyna z kaczki

Pasztet z dzika

Rolada z karkówki

Befsztyk tatarski z pudrem grzybowym

Faszerowane jajka bankietowe

Schab faszerowany śliwką sechlońską

Sałatki

Sałatka Caprese

Sałatka z brokułów

Sałatka z cieciorki

Deska wędlin z tradycyjnej warmińskiej wędzarni

Kiełbasa wiejska 

Szynka z liściem

Salceson tradycyjny

Kabanosy domowe

Pikle, marynaty, korniszony, buraczki marynowane, grzyby leśne

Szeroki wybór pieczywa regionalnego, masło osełka, smalec

Sos żurawinowy, sos chrzanowy, sos tatarski

Miodula, Śliwowowica, Pigwówka

BUFET GORĄCY

Krem z młodej białej kapusty

Żur staropolski

Indyk w polnych ziołach

Pieczone pałki kurczaka

Tradycyjny kotlet schabowy

Pieczone roladki z kurczaka faszerowane grzybami

Warzywa sezonowe gotowane na parze w emulsji maślanej

Młode ziemniaki z koprem

Danie gorące serwowane

Bueff Strogonof z pieczarkami

Bufet deserowy

Ciasto domowe: szarlotka z kruszonką, sernik waniliowy,

ciasto jogurtowe z rabarbarem, ciasto z orzechami, ciasto z truskawkami, beza z owocami i maskarpone

Minideserki jednoporcjowe



Stacja z cukiernikiem serwującym lody 

z dodatkami (15,00 zł/os.)

Stacja z Kucharzem:

Porcjowanie mięsa w dużym kawałku (30, 00 zł/os.)

Porcjowanie ryby pieczonej w całości (25, 00 zł/os.)

Smażenie krewetek z dodatkami (35, 00 zł/os.)

Krojenie szynki w całości z nogą (28, 00 zł/os.)

Prosię pieczone w całości (35, 00 zł/os.)

Indyczki serwowane na płonąco (23, 00 zł/os.)

Fontanna czekoladowa z owocami ( 20, 00 zł / os.)

Bar z barmanem 

Open Bar z atrakcjami 

I wiele innych…

Atrakcje dodatkowe



Poprawiny na Tarasie Widokowym

Uroczysty Obiad Serwowany

Cena 95zł

Woda, soki, kawa, herbata

 

Ziołowe omleciki z łososiem wędzonym i kawiorem

Krem z dyni pieczonej z wędzonym serem 

Filet z indyka podany z sosem neapolitańskim, 

Warzywne ratatuj, ryz jaśminowy z ziarnami słonecznika

Strudel gruszkowy z sosem z leśnej  jeżyny z gałka lodów wiśniowych



Grill z Ogniskiem – Poprawiny na powietrzu

Grill
Cena 85 zł

 

Dania z grilla

Pleskawica, przysmak z wołowiny po bałkańsku

Karkówka pieczona

Szaszłyk orientalny z indyka 

Żeberka marynowane w miodzie i musztardzie

Grillowany ser feta z pomidorem i bazylią 

Ziemniak pieczony 

Pstrągi wędzone gorącym dymem – prosto z wędzarni 

Zupa węgierska, pikantna z kociołka 

Bar sałatkowy 

Sałata nicejska z tuńczykiem, sałata z pomidorami i kolorową papryką,

sałata ziemniaczana z majonezem

dodatki 

Pikle i marynaty

Pieczywo, sosy

Smalec ze skwarkami

Napoje i alkohole

Herbata z cytryną



Atrakcje – Poprawiamy aktywnie

Warsztaty Kulinarne dla Gości ok. 150zł/os.



Do Państwa dyspozycji oddajemy 3-torową kręgielnię, bilard, siłownię, korty do tenisa ziemnego  i gry w squash, siatkówki plażowej, badmintona, plac zabaw dla 

dzieci. 

Atrakcje dla Gości 



Natural Spa & Wellness – Twój Dzień przed wielkim Dniem…

 

  Natural SPA Hotelu Anders w Starych Jabłonkach to zaciszne miejsce, 

gdzie podczas specjalnie dobranych ceremonii czerpiących swoje 

źródło w siłach natury  można odzyskać harmonię ciała i umysłu. 

To tu fascynujący, tajemniczy i piękny las oraz kryształowa, 

mazurska woda dostarczają pozytywnych emocji, 

cieszą, wzruszają, uspokajają…

Weź głęboki oddech i ciesz się życiem – Naturalnie na Mazurach!



Wesele na powietrzu…



Całoroczny namiot na plaży 



Całoroczny namiot na plaży 



Dział marketingu i sprzedaży

Hotel ANDERS****

14-133 Stare Jabłonki, ul. Spacerowa 2

tel. biuro +48 89 642 70 11

marketing@hotelanders.pl

 

Szanowni Państwo, jesteśmy po to właśnie, by zdjąć 

z Państwa część obowiązków. Nasze doświadczenie oddajemy 

w Wasze ręce, by wszystko przebiegło perfekcyjnie.
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