


Zapraszamy do zorganizowania wyjątkowego przyjęcia weselnego w Hotelu Atrium. Dzięki 
nam Twoje wesele będzie zorganizowane na najwyższym poziomie. 
 
Z przyjemnością zorganizujemy zarówno małą uroczystość, jak i duże wesele – w 
miłej, i rodzinnej atmosferze. Jasne pastelowe barwy w eleganckich wnętrzach 
zabytkowej willi są idealną oprawą dla uroczystego przyjęcia, jakim jest wesele. 
 
Restauracja Hotelu Atrium organizuje przyjęcia weselne do 75 osób z miejscem do 
tańca. Jesteśmy przekonani, że nasza sala bankietowa spełni oczekiwania nawet 
najbardziej wymagającej Pary Młodej. Mieści przy stole w kształcie litery U do 50 
osób, natomiast przy dużym prostokątnym stole – do 30 osób. Przylegająca do niej 
mniejsza salka kominkowa, podczas przyjęć weselnych służy jako taneczna. 
 
Tak szczególny dzień, jakim jest organizacja przyjęcia weselnego wymaga 
odpowiedniej oprawy. Szczegóły dotyczące wesela ustalamy z każdą Parą Młodą 
indywidualnie – menu, wystroju, oraz wszelkie dodatkowe atrakcje. Zapewniamy 
także dekorację sali – kwiaty, przystrojenie stołów oraz całych wnętrz. Oferujemy 
profesjonalną obsługę kelnerską, doskonałych kucharzy oraz konsultanta 
ślubnego, który pozostaje do dyspozycji Pary Młodej. A wszystko to w cenie 
cateringu. 
 
 
W zależności od wybranego menu, w cenie zawarte są: 3 gorące posiłki, bogaty 
zestaw zimnych przekąsek, napoje bezalkoholowe, napoje gorące, ciasta, owoce, 
tort weselny, sala na wyłączność, podstawową dekorację stołów w postaci 
kompozycji świeżych kwiatów, świec w kielichach.  
 
Poniżej 3 propozycje menu weselnego: 
 

Przyjęcie wesele w Hotelu Atrium 



 
UROCZYSTY OBIAD/ MENU SERWOWANE 

Powitanie chlebem i solą, kieliszkiem wódki i wody. 
 

Zupa (1 zupa do wyboru) 
Rosół z makaronem z kawałkami z kurczaka 

Zupa cebulowa z grzankami serowymi 
Krem pomidorowy 

 
Danie główne: (1 danie do wyboru) 

Filet z kurczaka zapiekany z serem mozzarella, podany z ryżem i brokułami z wody 
Dwa kawałki schabu z sosem pieczarkowym, podane z ziemniakami podsmażanymi z cebulką i bukietem warzyw 

Tradycyjny kotlet schabowy panierowany, z pieczarkami, ziemniakami podsmażanymi i zastawem surówek 
Schab pieczony z sosem myśliwskim podany z ziemniakami podsmażanymi z cebulką i sałatką sezonową lub zestawem surówek 

Karkówka pieczona z czosnkiem i rozmarynem z sosem pieczeniowym ziemniakami pieczonymi i buraczkami 
 

II ciepły posiłek (ok. 22:30) 
szaszłyki drobiowe 

skrzydełka pieczone na ostro 
    

III ciepły posiłek (ok. 1.30 – na bufecie) 
Żurek staropolski z jajkiem i białą kiełbasą 

Barszcz czysty 

 
Zestaw zimnych przekąsek 
Schab pieczony ze śliwkami 

Schab pieczony z morelą 
Galantyna z kurczaka 
Galaretki drobiowe 

Schab po warszawsku 
Ryba po grecku 

Śledzie w śmietanie z jabłkami 
Sałatka jarzynowa 

Roladki z szynki z nadzieniem chrzanowym 
Sałatka a’la grecka z serem feta 

Karkówka pieczona 
Jajka faszerowane 

 
Napoje 

1 litr napoju zimnego ( soki owocowe, coca cola) 
Woda mineralna niegazowana w dzbankach z cytryną – bez ograniczenia 

Kawa, herbata – bez ograniczenia 
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UROCZYSTY OBIAD/ MENU SERWOWANE 

Powitanie chlebem i solą, kieliszkiem wódki i wody. 
 

Zupa (1zupa do wyboru) 
Rosół z makaronem z kawałkami z kurczaka 

Bulion “Straciatelle” – wrzący bulion z ubitym jajkiem z parmezanem 
Bulion wołowy z pierożkami tortellini 

Krem z pieczarek z groszkiem ptysiowym 

 
Danie główne: (1 danie do wyboru) 

Filet z kurczaka z sosem szpinakowo – śmietanowym, podany z ziemniakami pieczonymi i sałatką sezonową 
Filet z kurczaka w sosie porowo-winnym, podany z ziemniakami podsmażanymi z cebulką i sałatką sezonową 

Dwa kawałki schabu z sosem pieczarkowym, podane z ziemniakami podsmażanymi z cebulką i bukietem warzyw 
Schab pieczony z sosem myśliwskim, podany z ziemniakami podsmażanymi z cebulką i sałatką sezonową lub zestawem surówek 

 
II ciepły posiłek (ok. 22:30) 

Bakłażan zapiekany z szynką i serem mozarella 
Naleśniki nadziewane serem ricotta i szpinakiem podane w sosie carbonara 

 
III ciepły posiłek (ok. 1.30 – na bufecie) 
Żurek staropolski z jajkiem i białą kiełbasą 

Barszcz z pasztecikiem 

 
 

PROPOZYCJA 2 
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Zestaw zimnych przekąsek 
Schab pieczony ze śliwkami 

Schab pieczony z morelą 
Galantyna z kurczaka 
Galaretki drobiowe 

Schab po warszawsku 
Ryba po grecku 

Śledzie w śmietanie z jabłkami 
Sałatka jarzynowa 

Roladki z szynki z nadzieniem chrzanowym 
Sałatka a’la grecka z serem feta 

Karkówka pieczona 
Jajka faszerowane 

 
Napoje 

1 litr napoju zimnego ( soki owocowe, coca cola) 
Woda mineralna niegazowana w dzbankach z cytryną – bez ograniczenia 

Kawa, herbata – bez ograniczenia 
 

Bufet słodkości 
4 rodzaje ciast bankietowych 
Patera ze świeżymi owocami 

Tort weselny 
 

PROPOZYCJA 2 
WESELE  185 ZŁ / OSOBĘ 



 
UROCZYSTY OBIAD/ MENU SERWOWANE 

Powitanie chlebem i solą, kieliszkiem wódki i wody. 
 

Zupa (1zupa do wyboru) 
Krem z pieczarek z groszkiem ptysiowym 

Rosół z makaronem z kawałkami z kurczaka 
Krem z borowików z groszkiem ptysiowym 

Bulion wołowy z pierożkami tortellini 
Krem ze świeżych pomidorów 

 

 
Danie główne: (1 danie do wyboru) 

Filet z kurczaka w sosie borowikowo – śmietanowym podany z ziemniakami podsmażanymi z cebulką i sałatką sezonową 
Schab z szynką parmeńską duszony w sosie winnym podane z ziemniakami podsmażanymi z cebulką i zieloną sałatą z oliwkami 

Dwa kawałki schabu duszone w sosie gorgonzola podane z ziemniakami z wody i szpinakiem 
Polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym podane z ziemniakami pieczonymi i sałatką sezonową 

Polędwiczki wieprzowe w sosie z trzech rodzajów pieprzu podane z ziemniakami podsmażanymi z cebulką i warzywami z wody 

 
II ciepły posiłek (ok. 22:30) 

Szynka wieprzowa pieczona w całości – krojona przez Szefa Kuchni przy gościach 
Żurawina z chrzanem 

Ziemniaki pieczone 
 

III ciepły posiłek (ok. 1.30 – na bufecie) 
Żurek staropolski z jajkiem i białą kiełbasą 

Zupa gulaszowa 

 
 
 

PROPOZYCJA 3 
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Zestaw zimnych przekąsek 
Schab pieczony ze śliwkami 

Schab pieczony z morelą 
Galantyna z kurczaka 

Mozzarella z pomidorami 
Schab po warszawsku z nadzieniem chrzanowym 

Ryba po grecku 
Śledzie w śmietanie z jabłkami 

Sałatka jarzynowa 
Roladki z rostbeefu z marynowanymi warzywami 

Sałatka grecka z serem feta 
Karkówka pieczona 
Jajka faszerowane 

Tatar z łososia norweskiego 
Tatar wołowy 

 
Napoje 

1 litr napoju zimnego ( soki owocowe, coca cola) 
Woda mineralna niegazowana w dzbankach z cytryną – bez ograniczenia 

Kawa, herbata – bez ograniczenia 
 

Bufet słodkości 
4 rodzaje ciast bankietowych 
Patera ze świeżymi owocami 

Tort weselny 
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KONTAKT  
Agnieszka Tomaszewska 
Tel. 091 424 35 32 
 
Hotel ATRIUM Sp. z o.o. 
Al. Wojska Polskiego 75 
70-481 Szczecin 
NIP 852-23-68-890 
 
Bank Zachodni WBK S.A. 
Nr konta: 42 1090 1492 0000 0001 0195 7475 


