
OFERTA 

WESELNA 



Nasz Hotel, to niepowtarzalne miejsce, które otrzymało cztery gwiazdki jakości, również  
za sprawą świetnie rozwiniętego Działu Gastronomii. 

 
Specjalnie z myślą o Parach planujących zawrzeć związek małżeński, przygotowaliśmy 
wyjątkową ofertę weselną. Przyjęcia organizowane są w przestronnej Restauracji              
w unikalnych, stylowych wnętrzach Hotelu. 
Profesjonalne i bezpłatne konsultacje naszych specjalistów  pomogą dokonać najlepszego 
wyboru z szerokiej oferty Hotelu. Dbałość o szczegóły, nienaganny serwis i bogaty wybór 
potraw, zapewnia doskonałą, niezapomnianą atmosferę podczas tego wyjątkowego dnia. 

 
Hotel Atrium posiada klimat, który ciężko odnaleźć w jakimkolwiek innym miejscu. Nie bez 
powodu wielu gości nazywa go “drugim domem”.  
 
Zachęcamy do zapoznania się z niniejszą ofertą na organizację przyjęcia weselnego już  
od 20 osób. Liczymy, że będziemy mogli dzielić z Wami ten wyjątkowy dzień. 

Ślub to najpiękniejszy dzień w życiu. Każdy z nas pragnie, aby te chwile były 
niezapomniane, które niosą za sobą wiele pozytywnych emocji, wzruszeń. Niejednokrotnie 
o nim marzymy, wyobrażamy sobie jak ten dzień będzie wyglądał. To czas pełen zmian 
i nowych wyzwań.  

WEDDING DAY  

OFERTA 

WESELNA 



ORGANIZUJĄC U NAS WESELE OTRZYMUJESZ: 
 

1. Tradycyjne powitanie Pary Młodej chlebem i solą. 

2. Pokój  dla nowożeńców  gratis (przyjęcie powyżej 50 osób). 

3. Atrakcyjne ceny na pokoje hotelowe. 

4. Voucher 150 zł na kolację z okazji pierwszej rocznicy  ślubu (wesele powyżej 50 osób). 

5. Bezpłatny parking przy hotelu dla Pary Młodej. 

6. Dekorację stołów żywymi kompozycjami kwiatami. Kolorystyka do wyboru. 

7. Pełne wsparcie specjalisty ds. organizacji przyjęć weselnych. 

8. Menu dostosowane do indywidualnych preferencji i wymagań. 

9. Dodatkowe tematyczne bufety: candy bar, coctail bar (indywidualne ustalenia). 

10. Specjalne menu dla dzieci. 

11. Poczęstunek dla podwykonawców (kamerzysta, fotograf itd.).  

12. Brak opłaty „korkowego” lub 50% rabatu na alkohol zakupiony w naszym hotelu. 

13. Kupon gwarantujący 20% zniżki na zakup wina w zaprzyjaźnionej hurtowni  

      z możliwością. 

14. Zwrotu niewykorzystanych butelek. 

15. Możliwość  dostarczenia własnych ciast, tortu i owoców bez dodatkowych opłat. 

16. 10% rabatu na wszystkie kolejne imprezy rodzinne dla Państwa Młodych                 
(chrzciny, komunie, rocznice, imieniny, urodziny) organizowane  dla min. 20 osób. 

 
Hotel Atrium**** 
 
tel. +48 91 424 35 32 
e- mail: hotel-atrium@hotel-atrium.pl 
 
www.hotel-atrium.pl       

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI! 
 
Umów się z nami na niezobowiązujące 
spotkanie. Chętnie przedstawimy 
szczegóły oferty, a także 
zaprezentujemy wnętrza naszego 
hotelu.  

OFERTA 

WESELNA 



Powitanie chlebem i solą, kieliszkiem wódki i wody. 
 

ZUPA 1  do wyboru 
Rosół z makaronem z kawałkami z kurczaka 

Zupa cebulowa z grzankami serowymi 
Krem pomidorowy 

 
DANIE GŁÓWNE 1 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 

PROPOZYCJA 1 WESELE  145 ZŁ / OSOBĘ 
UROCZYSTY OBIAD/ MENU SERWOWANE 



Powitanie chlebem i solą, kieliszkiem wódki i wody. 
 

ZUPA  
1 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 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 
 

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 1 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 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 i ziemniaki pieczone 

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

Zupa gulaszowa 
 
 

PROPOZYCJA 3 WESELE  195 ZŁ / OSOBĘ 
UROCZYSTY OBIAD/ MENU SERWOWANE 

 



 
ZESTAW ZIMNYCH PRZEKĄSEK  

Schab pieczony ze śliwkami 
Schab pieczony z morelą 

Galantyna z kurczaka 
Mozarella 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 
 
 
 
 

PROPOZYCJA 3 WESELE  195 ZŁ / OSOBĘ 
UROCZYSTY OBIAD/ MENU SERWOWANE 

 



ATRAKCJE DODATKOWE  
 
COCTAIL BAR  
To efektowna forma podawania alkoholu, która pozwala zadowolić zarówno miłośników  
tradycyjnych alkoholi, jak i tych, którzy wolą modne koktajle. Na życzenie klienta 
przygotujemy  pakiet zawierający propozycję różnych drinków. 
 
CANDY BAR 
Oferujemy profesjonalną aranżację słodkiego bufetu. Aranżacja Candy Baru przy użyciu 
około 8 naczyń z wykorzystaniem babeczek, pralin, pianek, bez, żelków, draży, lizaków, 
oraz dekoracji w kolorze przewodnim  
 
DODATKOWE ELEMENTY: 
1. Kompozycja  kwiatowa ze świeżych kwiatów na stół prezydialny  200 zł brutto 
2. Dekoracje krzeseł  - białe pokrowce 7 zł brutto/szt. 
3. Wydrukowane menu weselne, winietki oraz lista gości w wybranym motywie 

graficznym 3 zł brutto/os. 
4. NOCLEGI  
• pokój dwuosobowy typu Normal Superior – od 270 zł brutto za nocleg ze śniadaniem; 
• pokój dwuosobowy typu Studio – od 290 zł brutto za nocleg ze śniadaniem. 
 
Dodatkowe atrakcje są ustalane indywidualnie na życzenie klienta. 

DODATKOWE 
ATRAKCJE 



SALA BANKIETOWA DO 50 OSÓB 

SALA RESTAURACYJNA DO 75 OSÓB 

KONTAKT 

HOTEL RESTAURACJA ATRIUM **** 
al. Wojska Polskiego 75 
70-481 Szczecin 
 
tel. : +48 91 424 35 32 
 tel.: +48 605 885 688 
 
e – mail: hotel-atrium@hotel-atrium.pl 
e – mail: rezerwacja@hotel-atrium.pl 


