




İnsanların en mutlu anlarına ev sahipliği yapmak hem çok 
eğlenceli bir görev, hem de büyük bir sorumluluktur. Bu 

sorumluluk bilinciyle, kentin tam merkezinde ancak kentten 
izole, doğanın tüm güzellikleri ve havuzun turkuaz ihtişamını 

buluşturan bir tesis yaptık.

Tesisimizin her köşesine, mutluluğunuzu yansıtan detaylar kat-
tık. 1200 kişilik havuz başı kır düğünü ve 300 kişilik şık kapalı 
salonumuzda, her yıl yüzlerce düğüne ev sahipliği yaptık. Bu 
masalsı mekanı, eğlence ve lezzet ile buluşturduk. Çünkü,en 
mutlu anınızın kusursuz olması gerektiğini çok iyi biliyoruz.



Neden Damat
         Gelini Öper?

Gelini öpmek eskiden evlilik anlaşmasının mührü
olarak kabul edilmiştir. Aynı zamanda gelinin ruhundan
bir parçanın damada, damadın ruhundan bir parçanın

geline geçtiğine inanıldığı için bu gelenek
günümüze kadar gelmiştir.

Neden Damat
         Gelini Öper?



Ordövr Tabağı
Zeytinyağlı mini imambayıldı, zeytinyağlı biber dolma, 
antep ezme, tarator, pembe sultan, ıslak kısır, kaşar 
peynir, beyaz peynir, Çubuk turşusu, çeri domates, 
salatalık, limon

Limitsiz Meşrubat

Düğün Pastası
Dondurmalı, Çikolatalı

Ana Yemek
Krema ile marine edilmiş sebzeli piliç şöleni, tereyağlı 

pilav ve yaz sebzeleri eşliğinde
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Pasta verimliliğin ve iyi şansın sembolü olarak
kabul edilir. Eski dönemlerde, düğün törenlerinin sonunda

gelinin başında ekmek kırılırmış. Davetliler de şans
getirmesi için ekmek kırıntılarını alırmış. Orta çağda

 gelin ve damat küçük ekmeklerden oluşan bir hale içinde
öpüşürlermiş. 17. yy’da bir Fransız aşçı, bu ekmeğe daha

güzel bir şekil vermiş ve ilk düğün pastasını ortaya 
çıkarmış.

Düğün Pastası
         Nasıl Çıkmıştır?



Zeytinyağlı mini imambayıldı, zeytinyağlı biber dolma, 
antep ezme, tarator, pembe sultan, ıslak kısır, kaşar 
peynir, beyaz peynir, Çubuk turşusu, çeri domates, 
salatalık, limon

Limitsiz Meşrubat

Düğün Pastası
Dondurmalı, Çikolatalı

Ordövr Tabağı

Ana Yemek
Taze baharatlar ile fırınlanmış tavuk külbastı, patates 
püresi ve yaz sebzeleri eşliğinde

Ara Sıcak
Sigara Böreği 
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Nikah kıyılırken çiftlerden hangisi diğerinin ayağına
basarsa evlilikte onun sözünün geçeceğine

inanılması da düğünlerin eğlenceli anılarından bir diğeri.

Nikahta Neden
         Ayağa Basılır?



Ordövr Tabağı
Zeytinyağlı mini imambayıldı, zeytinyağlı biber dolma, 
antep ezme, tarator, pembe sultan, ıslak kısır, kaşar 
peynir, beyaz peynir, Çubuk turşusu, çeri domates, 
salatalık, limon

Limitsiz Meşrubat

Düğün Pastası
Dondurmalı, Çikolatalı

Ara Sıcak
Avcı Böreği 

Ana Yemek
Eşsiz baharatlar ile zenginleştirilmiş sebzeli Wonders 
sarma, patates püresi ve köz domates biber eşliğinde
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Gelinin fırlattığı buketi yakalayan kişinin şanslı olduğuna ve 
kısa sürede onun da evleneceğine inanılır.

Gelin Neden
       Buketini Havaya Atar?



Ordövr Tabağı
Zeytinyağlı mini imambayıldı, zeytinyağlı biber dolma, 
antep ezme, tarator, pembe sultan, ıslak kısır, kaşar 
peynir, beyaz peynir, Çubuk turşusu, çeri domates, 
salatalık, limon

Düğün Pastası
Dondurmalı, Çikolatalı
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Ana Yemek
Fırınlanmış tavuk madalyonları, patates püresi ve köz 
domates, biber eşliğinde

Ara Sıcak
Peynirli Tepsi Böreği 

Mevsimlik Meyve Tabağı
Limitsiz Meşrubat



Balayı kavramına adını veren bal şarabıdır. 12. yüzyılda or-
taya çıktığı biliniyor. Yeni evli çiftler beraberliklerinin sürekli 

olması amacıyla evliliklerinin ilk bir ayında bal şarabı tüketi-
yorlardı. Bu döneme “balayı” deniliyordu.

Balayı
  Nedir?



Ordövr Tabağı
Zeytinyağlı mini imambayıldı, zeytinyağlı biber dolma, 
antep ezme, tarator, pembe sultan, ıslak kısır, kaşar 
peynir, beyaz peynir, Çubuk turşusu, çeri domates, 
salatalık, limon

Düğün Pastası
Dondurmalı, Çikolatalı
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Mevsimlik Meyve Tabağı
Limitsiz Meşrubat

Ana Yemek
Beğendili Tavuk

Ara Sıcak
Sebzeli Gül Böreği
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Çok eski çağlarda sol elin ikinci parmağından kalbe doğ-
ru kesintisiz uzanan bir damar olduğuna inanılırmış. Aşkın 
sembolü alyanslar o çağlardan beri bu parmaklarda 

taşınır olmuş.

Alyans Neden
        Sol Parmağa Takılır?
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Ordövr Tabağı
Zeytinyağlı mini imambayıldı, zeytinyağlı biber dolma, 
antep ezme, tarator, pembe sultan, ıslak kısır, kaşar 
peynir, beyaz peynir, Çubuk turşusu, çeri domates, 
salatalık, limon

Limitsiz Meşrubat

Düğün Pastası
Dondurmalı, Çikolatalı

Ana Yemek
Dömiglass soslu sebzeli et şöleni, tereyağlı pilav ve yaz 

sebzeleri eşliğinde



Beyaz, Romalılar döneminden beri kutlamaların rengi olar-
ak kabul ediliyor. O dönemden beri de gelinler beyazı 

tercih ediyor. 20. yüzyılın başlarında ise bu renk, masumi-
yetin ve temizliğin sembolü olmuştur.

Gelinler Neden
         Beyaz Giyer?



Zeytinyağlı mini imambayıldı, zeytinyağlı biber dolma, 
antep ezme, tarator, pembe sultan, ıslak kısır, kaşar 
peynir, beyaz peynir, Çubuk turşusu, çeri domates, 
salatalık, limon

Dondurmalı, Çikolatalı

Düğün Pastası

Ordövr Tabağı

Ana Yemek
Taze keklikli köy kavurma, tereyağlı pilav ve kızarmış 
elma dilim patates eşliğinde

Ara Sıcak
Sigara Böreği 
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Limitsiz Meşrubat



Düğün öncesinde gelin, bekâr arkadaşlarının isimlerini ay-
akkabısının altına yazar. Böylelikle, düğün sırasında silinen 
isimlerin sahiplerinin de yakın zamanda evleneceğine 

inanılır.

Gelin Ayakkabısının Altına
                Neden İsim Yazılır?



Zeytinyağlı mini imambayıldı, zeytinyağlı biber dolma, 
antep ezme, tarator, pembe sultan, ıslak kısır, kaşar 
peynir, beyaz peynir, Çubuk turşusu, çeri domates, 
salatalık, limon

Dondurmalı, Çikolatalı

Düğün Pastası

Ordövr Tabağı
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Ana Yemek
Mantar soslu dana madalyonları, patates püresi ve 
fırınlanmış domates biber eşliğinde

Ara Sıcak
Peynirli Tepsi Böreği 

Kı
rm

ız
ı E

t 
M

en
ü 

8

Limitsiz Meşrubat



Kız isteme töreninde damada yapılan kahvenin içine tuz ya da pul 
biber konur. Damat kahvenin tamamını içerse, gelinin isteklerini yerine 

getireceğine, evlilikte tatsızlık çıkarmayacağına inanılır.
Tuzlu kahvenin başka bir hikâyesi ise şöyle;

Eski zamanlarda, gelin ve damat adayı görücü usulü ilk kez kız is-
teme töreninde bir araya gelirmiş. Gelin ve damat adayı birbirler-
ini süzdükten sonra gelin hemen kahveyi hazırlarmış. Gelinin ilk kez 
gördüğü damat adayını beğenip beğenmediği de burada ortaya 

çıkarmış. Çünkü gelin, eğer damat adayını beğenirse kahvesini 
şekerli yaparmış. 

Damada Neden Tuzlu Kahve
                         İkram Edilir?



Zeytinyağlı mini imambayıldı, zeytinyağlı biber dolma, 
antep ezme, tarator, pembe sultan, ıslak kısır, kaşar 
peynir, beyaz peynir, Çubuk turşusu, çeri domates, 
salatalık, limon

Dondurmalı, Çikolatalı

Düğün Pastası

Ordövr Tabağı
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Ana Yemek
Özel kırmızı sos ile dana rosto, lezzetli patates püresi 
ve yaz sebzeleri eşliğinde

Ara Sıcak
Avcı Böreği 
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Limitsiz Meşrubat



Yüksek Yüksek Tepelere
                   Ev Kurmasınlar...

Eskiler kınanın eşleri birbirine bağlanması, bir ömür boyu 
aşklarının devamını sağlamak amacı ile yapıldığını söyler. Kınanın 
evlenecek çiftleri nazardan ve kötülüklerden koruyacağına in-
anılır. Hem gelin hem de misafirlerin ellerine yakılarak, evliliğin bir 
anlamda kutlanıp kutsanması sağlanır. Kına, “adanmışlık” anlamı-
na da gelir: Yani, gelin adayının eline kına yakmak, hayatını eşine 

adadığı anlamına gelir.



Dondurmalı, Çikolatalı

Düğün Pastası

Ordövr Tabağı
Zeytinyağlı mini imambayıldı, zeytinyağlı biber dolma, 
antep ezme, tarator, pembe sultan, ıslak kısır, kaşar 
peynir, beyaz peynir, Çubuk turşusu, çeri domates, 
salatalık, limon
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Ana Yemek
Patates püresi yatağında fırınlanmış dana antrikot rulosu, 
köz domates biber eşliğinde

Ara Sıcak
Paçanga Böreği 
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Mevsimlik Meyve Tabağı
Limitsiz Meşrubat



Orkestra
DJ

Fotoğraf Çekimi
50 Adet Baskı Fotoğraf

HD Kamera Çekimi
Tiffany Sandalye Düzeni

Organze Sandalye Bağlama
Gelin Masası Yapay Çiçekli

Yüksek Sırtlı Gelin Damat Masası ve Sandalyeleri
Işıklı Arka Fon

Yapay Çiçekli 6 Blok Gelin Yolu
1. Sınıf Saten Örtü Üzerine Dantel Örtülü Masa

Ücretsiz Vale ve Otopark Hizmeti
Havuz Kenarına Blok Mumlar İle Süsleme

Çevre Süsleme
4+4+2 Volkan Gösterisi

( Giriş, İlk Dans, Pasta Anı )

           Menü  
       Hizmetleri



Dondurmalı, Çikolatalı

Düğün Pastası

Soğuk Aperatifler
Mini club sandviçler, mini pizzalar, peynirli biberli 
bruchetta, turşuya sarılı jambon ruloları

Kokteyl Masaları Üzerinde
Meyve küpleri, kurudite, kuruyemiş, dip sos ile cips

Sıcak Aperatifler
Yufkaya sarılı sosisler, patates kroket, mini misket köfteler
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Limitsiz Meşrubat



Platform Kurulumu

Gelin Arabası

Anı Köşesi

Yoğunlaştırılmış Ateş Gösterisi

Şölen Masası

Şeker Masası

Havuz İçerisine Canlı Çiçek (2Adet)

Duo Karşılama Müziği (2 Kişi)

Trio Karşılama Müziği (3 Kişi)

Palyaço

Hostes

Uçan Balonlar (25 Adet)

Masa Konseptleri

Show Nikah

Sünnet Tahtı

Düğün
  Ekstraları
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WONDERS’TA 
                 RÜYA GİBİ BİR ATMOSFER

Havuz başı düğün keyfi WONDERS EVENT & WEDDINGS’te yaşanır. 
O en güzel gününüzü; tam da hayalini kurduğunuz şekilde 

gerçekleştirebileceğiniz düğünlere ve nikahlara ev sahipliği yapan 
Wonders, açık alanda 1200 kişi, kapalı salonunda 300 kişiyi ağır-

layabilme kapasitesine sahiptir.

Hayatınızın en özel gününün, belirlediğiniz konsepte uygun hazırla-
nan birbirinden şık süslemeleriyle, bir ömür boyu gülümseyerek hatır-
layacağınız anlarla dolu bir gün olması için titizlikle çalışıyoruz. Siz 

eğlenirken davetlilerinizin de sizin kadar memnun ayrılmasını sağlıyor, 
her ayrıntıya özenle eğiliyoruz.

Şehrin merkezinde, yeşillikler içinde, nezih bir mekanda, size özel 
tasarladığımız düğün ve nikah konseptleri ile bir çok alternatif uygu-

lamayı hayata geçiriyoruz.

Hayallerinizi gerçekleşmesi için hizmetinizdeyiz.

Misafirimiz Olun...

Sizi Wonders’ın güzel ve büyülü atmosferinde ağırlamaktan 
mutluluk duyarız.



A.Türkeş Caddesi No:6 Beştepe / ANKARA
0312 222 80 22

www.wonders.com.tr

/wondersankara /wondersweddingpool


