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Ślub to niewątpliwie jeden z najpiękniejszych dni w życiu każdego 
człowieka, który wymaga perfekcyjnej organizacji oraz niezwykłej 

dbałości o szczegóły. Specjalnie z myślą o parach planujących 
zawrzeć związek małżeński przygotowaliśmy ofertę weselną, która 

sprawi, że ten dzień będzie wyjątkowy i niepowtarzalny. 
 

Hotel Atrium**** to 
miejsce gdzie tradycja 
łączy się z elegancją,                
a piękne, klasyczne 
wnętrza, wysublimowana 
kuchnia oraz 
profesjonalna obsługa 
zapewniają gościom 
kameralną                         
i wyjątkową atmosferę. 

 

Przyjęcia 
organizowane są w 
przestronnej 
hotelowej Restauracji, 
która pomieści do 75 
gości. Wychodząc 
naprzeciw 
oczekiwaniom Par 
Młodych, oferujemy 
możliwość wyboru wielu wyjątkowych dań oraz pokoi dla Gości. Do 
Państwa dyspozycji oddajemy również naszych specjalistów, którzy 
służąc radą i wieloletnim doświadczeniem pomogą Państwu dokonać 
najlepszego wyboru z szerokiej oferty naszego Hotelu. 
  
Zachęcamy do zapoznania się z niniejszą ofertą licząc, że będziemy 

mogli dzielić z Wami ten wyjątkowy dzień. 



 

 
 

 

CO ZAWIERA OFERTA WESELNA HOTELU ATRIUM? 

 powitanie Pary Młodej chlebem i solą oraz kieliszkiem 
wódki 

 3 posiłki gorące 
 napoje bezalkoholowe, napoje gorące 
 zimne przekąski na stołach lub na bufecie, ciasta, 

owoce,  
 możliwość wniesienia własnego alkoholu lub 40% 

RABATU na alkohol zakupiony w restauracji 
 dekorację stołów (obrusy, serwetki, świeczniki, zastawa 

stołowa, pokrowiec 15zł/szt.) 
 apartament Nowożeńców GRATIS 

(przy weselu pow. 50 osób) 
 voucher o wartości 150 zł na kolację z okazji pierwszej 

rocznicy ślubu (przy weselu pow. 50 osób) 
 RABATY NA NOCLEG (ze śniadaniem) dla gości 

weselnych (pokój Normal dla 2 osób – 290zł, pokój 
Studio dla 2 osób – 310zł) 

 10 % RABAT na wszystkie kolejne imprezy (pow. 20 
osób) organizowane przez Państwa Młodych (chrzciny, 
komunie, rocznice, urodziny) 

 poczęstunek dla podwykonawców (DJ, kamerzysta, 
fotograf) 

 pomoc w doborze usług weselnych, 
 profesjonalną i sympatyczną obsługę  

 
 
 

UWAGA! Nie pobieramy opłaty korkowej! 
 



 

 
 

 

SALE WESELNE 
Do dyspozycji gości Restauracja Hotelu Atrium**** oddaje na 

wyłączność: 

 
 

SALA RESTAURACYJNA 
Sala ta jest przeznaczona na przyjęcia weselne do 70 osób z miejscem 

do tańca. Szczegóły dotyczące wystroju wnętrza, ułożenia stołów 
ustalamy indywidualnie, a wszystko po to by w pełni sprostać Państwa 

oczekiwaniom. 

 
 
 
 



 

 
 

 
SALE WESELNE 

Do dyspozycji gości Restauracja Hotelu Atrium**** oddaje na 
wyłączność: 

 
SALA BANKIETOWA 

Sala ta spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagającej pary młodej. 
Jej niewątpliwym atutem jest lokalizacja, gdyż znajduje się w dolnej części 

budynku Hotelu Atrium**** dzięki czemu zapewnia uczestnikom 
przyjęcia maksimum prywatności. Na tej samej kondygnacji znajdują się 

również toalety oraz szatnia, a do wyższych kondygnacji budynku zawozi 
gości winda. Sala bankietowa jest doskonała na mniejsze wesela do 50 
osób (przy układzie stołów w kształcie litery „U”) lub do 30 osób (przy 
dużym prostokątnym stole). Do sali bankietowej przylega mniejsza sala 
kominkowa, która podczas przyjęć weselnych służy za salę taneczną. 

 

 

 

  

  



 

 
 

 
       

WARIANT I 
-do 7h- 

(199 zł/ osobę) 
 
 

 
Powitanie chlebem, solą, kieliszkiem wódki i 
wody 
 

ZUPA (1 do wyboru): 
Rosół domowy z makaronem z kawałkami 
kurczaka 
Zupa cebulowa z grzankami serowymi 
Krem ze świeżych pomidorów z bitą 
śmietaną 
Krem brokułowy z pesto miętowym 
 

DANIE GŁÓWNE (1 do wyboru): 
FILET Z KURCZAKA ZAPIEKANY Z SEREM 
MOZARELLA podany z ryżem i brokułami 
z wody 
FASZEROWANE ROLADKI Z KURCZAKA W 
SOSIE WARZYWNO-GRZYBOWYM 
podane z podsmażanymi ziemniakami i 
brokułami z migdałami 
KAWAŁKI SCHABU W SOSIE MYŚLIWSKIM 
podane z podsmażanymi ziemniakami z 
cebulką i bukietem warzyw 
TRADYCYJNY KOTLET 
SCHABOWYPANIEROWANY podany z 
pieczarkami, podsmażanymi ziemniakami 
oraz zestawem surówek 

 
II CIEPŁY POSIŁEK (ok. 22:30): 
Szaszłyki drobiowe 
Skrzydełka pieczone na ostro 
 

 
 
 

III CIEPŁY POSIŁEK na bufecie 
(ok. 1:30): 
Żurek staropolski z jajkiem i białą kiełbasą 
Barszcz czysty z pasztecikiem 
 

ZESTAW ZIMNYCH PRZEKĄSEK: 
Schab pieczony ze śliwkami 
Pasztet firmowy 
Schab po warszawsku 
Galantyna z kurczaka 
Mozzarella z pomidorami i świeżą bazylią 
Ryba po grecku  
Śledzie w oleju 
Sałatka jarzynowa 
Roladki z szynki z nadzieniem chrzanowym 
Karkówka pieczona 
Jajka faszerowane 
Sałatka a’la grecka z serem feta 
 

NAPOJE: 
1l napoju zimnego  
(soki owocowe, coca-cola) 
 
BEZ OGRANICZEŃ: 
woda mineralna niegazowana w 
dzbankach, kawa, herbata 
 
 
 

 
 
 

 



 

 
 

  
 

WARIANT II 
-do 10h- 

(240 zł/ osobę) 
 

 
Powitanie chlebem, solą, kieliszkiem wódki i 
wody 

 

ZUPA (1 do wyboru): 
Rosół domowy z makaronem i kawałkami 
kurczaka 
Bulion Straciatella z lanymi kluseczkami z 
jajka i parmezanu 
Bulion wołowy z pierożkami tortellini 
Krem z dyni z bitą śmietaną i szynką 
parmeńską 
 

DANIE GŁÓWNE (1 do wyboru): 
FILET Z KURCZAKA Z SOSEM WARZYWNO-
ŚMIETANOWYM podany z ziemniakami 
pieczonymi i sałatką sezonową 
FILET Z KURCZAKA W SOSIE GRZBOWYM 
podany z ziemniakami podsmażanymi z 
cebulką i bukietem warzyw 
KAWAŁKI SCHABU W SOSIE WINNYM Z 
SZYNKĄ PARMEŃSKĄ podane z 
ziemniakami podsmażanymi z cebulką i 
sałatką  
SCHAB PIECZONY Z SOSEM MYŚLIWSKIM 
podany z ziemniakami podsmażanymi z 
cebulką i  zestawem surówek 

 
II CIEPŁY POSIŁEK (ok. 22:30): 
Bakłażan zapiekany z szynką i serem 
mozzarella 
Naleśniki nadziewane serem ricotta i 
szpinakiem w sosie carbonara 
 
 
 
 

III CIEPŁY POSIŁEK na bufecie 
(ok. 1:30): 
Zupa gulaszowa 
 

ZESTAW ZIMNYCH PRZEKĄSEK: 
Schab pieczony ze śliwkami 
Tortilla z kurczakiem 
Pasztet firmowy 
Schab po warszawsku 
Galantyna z kurczaka 
Ryba po grecku  
Galaretki drobiowe 
Śledzie w oleju 
Sałatka jarzynowa 
Karkówka pieczona 
Jajka faszerowane 
Sałatka a’la grecka z serem feta 
 

BUFET SŁODKOŚCI: 
4 rodzaje ciast bankietowych 
Patera świeżych owoców 
Tort Weselny 
 

NAPOJE: 
1l napoju zimnego  
(soki owocowe, coca-cola) 
 
BEZ OGRANICZEŃ: 
woda mineralna niegazowana w 
dzbankach, kawa, herbata 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

WARIANT III 
-do 10h- 

(270 zł/ osobę) 
 

Powitanie chlebem, solą, kieliszkiem wódki i 
wody 

 

ZUPA (1 do wyboru): 
Rosół domowy z makaronem i kawałkami 
kurczaka 
Krem z borowików z bitą śmietaną i 
kawiorem 
Krem łososiowo-cytrynowy z creme fraiche 
Krem z dyni z bitą śmietaną i szynką 
parmeńską 
 

DANIE GŁÓWNE (1 do wyboru): 
FILET Z KURCZAKA W SOSIE 
BOROWIKOWO -ŚMIETANOWYM podany 
z ziemniakami podsmażanymi z cebulką i 
bukietem warzyw 
SCHAB Z SZYNKĄ PARMEŃSKĄ DUSZONY 
W SOSIE WINNYM podany z ziemniakami 
podsmażanymi z cebulką i zieloną sałatą z 
oliwkami 
DWA KAWAŁKI SCHABU PANIEROWANE W 
PARMEZANIE podane z ziemniakami gratin 
i sałatką 
POLĘDWICZKI WIEPRZOWE W SOSIE 
KURKOWYM podane z włoskimi kopytkami 
gnocchi i bukietem warzyw 
POLĘDWICZKI WIEPRZOWE W SOSIE 
PIEPRZOWYM 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 
 

III CIEPŁY POSIŁEK na bufecie 
(ok. 1:30): 
Żurek staropolski z jajkiem i białą kiełbasą 
Zupa gulaszowa 
 

ZESTAW ZIMNYCH PRZEKĄSEK: 
Schab pieczony ze śliwkami 
Schab po warszawsku  
Galantyna z kurczaka 
Mozzarella z pomidorami 
Ryba po grecku  
Śledzie w oleju 
Tatar z łososia norweskiego 
Tatar wołowy 
Sałatka jarzynowa 
Karkówka pieczona 
Jajka faszerowane 
Sałatka a’la grecka z serem feta 
Sałatka curry z kurczakiem i ananasem 
 

BUFET SŁODKOŚCI: 
4 rodzaje ciast bankietowych 
Patera świeżych owoców 
Tort Weselny 
 

NAPOJE (bez ograniczeń): 
Soki owocowe, coca-cola, sprite, woda 
mineralna niegazowana w dzbankach, 
kawa, herbata 
 
 
 
 



 

 

 

 

WARIANT IV 
-do 10h- 

MENU SERWOWANE NA PÓŁMISKACH (290 zł/ osobę) 

Powitanie chlebem, solą, kieliszkiem wódki  
 

ZUPA (1 do wyboru): 
Rosół domowy z makaronem i kurczakiem 
Krem z pomidorów 
Bulion Straciatella z lanymi kluseczkami z jajka 
i parmezanu 
Krem z dyni z bitą śmietaną, orzeszkami pini i 
szynką parmeńską 
 

DANIE GŁÓWNE (serwowane na 
półmiskach; 3 do wyboru): 
Roladka z piersi kurczaka z nadzieniem 
warzywnym 
Udko z kurczaka duszone w warzywach 
Roladki ze schabu z nadzieniem 
pieczarkowym 
Kotlet schabowy panierowany w parmezanie 
Panierowane fileciki z kurczaka 
Polędwiczki wieprzowe w sosie grzybowym 
Filet z dorsza w sosie krewetkowym 
 

DODATKI (2 do wyboru): 
Ziemniaki podsmażane z cebulką 
Ziemniaki pieczone z czosnkiem i 
rozmarynem 
Ryż 
Włoskie kopytka 
 

DODATKI (2 do wyboru): 
Mieszanka warzyw gotowanych 
Kapusta zasmażana 
Surówka z białej kapusty 
Surówka z marchewki z chrzanem i śmietaną  
 

II CIEPŁY POSIŁEK (ok. 22:30): 
Bakłażan zapiekany z szynką i serem 
mozzarella 
Naleśniki nadziewane serem ricotta i 
szpinakiem podane w sosie carbonara 
 

III CIEPŁY POSIŁEK (ok. 1:30): 
Żurek staropolski z jajkiem i białą kiełbasą 
Krem ze świeżych pomidorów 
 

ZESTAW ZIMNYCH PRZEKĄSEK: 
Schab pieczony ze śliwkami 
Schab pieczony z morelą 
Schab po warszawsku  
Tatar wołowy 
Galantyna z kurczaka 
Galaretki drobiowe 
Mozzarella z pomidorami i bazylią 
Ryba po grecku  
Śledzie w śmietanie z jabłkami 
Roladki z łososia wędzonego 
Sałatka jarzynowa 
Karkówka pieczona 
Jajka faszerowane 
Sałatka a’la grecka z serem feta 
 

BUFET SŁODKOŚCI: 
4 rodzaje ciast bankietowych 
Patera świeżych owoców 
Tort Weselny 
 

NAPOJE (bez ograniczeń):  
Soki owocowe, coca-cola, sprite, woda 
mineralna niegazowana w dzbankach, kawa, 
herbata 



 

 

 
 

WARIANT V  
PREMIUM  

-do 10h- 
 (349 zł/ osobę) 

 
Powitanie chlebem, solą, kieliszkiem wódki  
i wody 
 

PRZEKĄSKA (1 do wyboru): 
Pasztet z kaczki z sosem malinowym i tostami 
Vitello Tonnato- płatki pieczonej cielęciny              
z sosem tuńczykowym i kaparami 
Fileciki z łososia marynowane                       
w pomarańczach, zielonym pieprzu z sosem 
mango- jalapeno 
 

ZUPA (1 do wyboru): 
Rosół domowy z makaronem i kurczakiem 
Krem borowikowy z bitą śmietaną i kawiorem 
Krem z dyni z bitą śmietaną, orzeszkami pini, 
szynką parmeńską 
Flaczki z kalmarów 
 

DANIE GŁÓWNE (1 do wyboru): 
POLĘDWICA WIEPRZOWA W SOSIE 
BOROWIKOWYM podawana z kopytkami             
i bukietem warzyw 
PÓŁ KACZKI PIECZONE podawane                  
z pieczonym jabłkiem z żurawiną, kopytkami             
i czerwoną kapustą 
UDKO Z KACZKI KONFITOWANE W SOSIE 
WIŚNIOWYM Z PORTO podawane                       
z ziemniakami gratin oraz sałatką z ananasa, 
selera i orzecha włoskiego 
FILET Z ŁOSOSIA GOTOWANY W WINIE             
Z SOSEM SZAFRANOWYM ZE SCAMPI 
podawany z ziemniakiem, brokułami                        
i pieczoną papryką 
FILET Z DORSZA ATLANTYCKIEGO Z SOSEM 
KAWIOROWO-OGÓRKOWYM podawany                
z gotowanymi ziemniakami i warzywami 

 

II CIEPŁY POSIŁEK (ok. 22:30): 
Szynka wieprzowa 
Rostbef wołowy pieczony w całości, podany          
z żurawiną i chrzanem 
 

III CIEPŁY POSIŁEK (ok. 1:30): 
Żurek staropolski 
Zupa gulaszowa 
 

ZESTAW ZIMNYCH PRZEKĄSEK: 
Antipasto franco (warzywa marynowane, 
wędliny dojrzewające, feta) 
Roladki z rostbefu z warzywami 
Galantyna z kurczaka 
Tatar wołowy z tradycyjnymi dodatkami 
Rillettes z kaczki 
Sery dojrzewające(3 rodzaje w kompozycji             
z orzechami i owocami) 
Łosoś marynowany 
Tatar śledziowy z rydzem marynowanym 
Sushi maki 
Sałatka z kurczakiem, winogronem, orzechem 
włoskim 
Sałatka z krewetkami i sosem mango 
 

BUFET SŁODKOŚCI: 
4 rodzaje ciast bankietowych 
Patera świeżych owoców 
Tort Weselny 
 

NAPOJE (bez ograniczeń): 
Soki owocowe, coca-cola, sprite, woda 
mineralna niegazowana w dzbankach, kawa, 
herbata 

 



 

 

 

 
 
 

 
Szanowni Państwo, 

aby sprostać Państwa oczekiwaniom szczegóły planowanych 
uroczystości oraz menu omawiamy indywidualnie podczas spotkań,  

na które serdecznie Państwa zapraszamy. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

HOTEL ATRIUM **** 
Al. Wojska Polskiego 75 

70-481 Szczecin 
 

Tel. +48 91 424 35 32 
Kom. +48 605 885 688 

e-mail: hotel-atrium@hotel-atrium.pl 
e-mail: rezerwacja@hotel-atrium.pl 


