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

SALA RESTAURACYJNA ŚRODKOWA
Sala ta jest przeznaczona na uroczystości do 35 osób. Szczegóły dotyczące
wystroju wnętrza, ułożenia stołów ustalamy indywidualnie, a wszystko po to by w
pełni sprostać Państwa oczekiwaniom.

SALA BANKIETOWA

SALA BANKIETOWA
Sala ta spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających gości. 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
uroczystości do 45 osób. Do sali bankietowej przylega mniejsza sala kominkowa,
która podczas przyjęć może służyć za salę taneczną.

2 SALE KWIATOWE (LEWA LUB PRAWA)
Dedykowane na uroczystości do 22 osób (w zależności od ustawienia stołów).
Duże okna restauracji wpuszczają do pomieszczeń mnóstwo dziennego światła,
dającym przy tym poczucie elegancji i przestrzeni. Przynależą do sali restauracyjnej
środkowej, jednak poprzez zamykane drzwi, istnieje możliwość zapewnienia
gościom pełnej prywatności i intymności.

SALA KOMINKOWA
Klimatyczna sala kominkowa ugości mniejsze przyjęcia do 16 osób.
Jest odseparowana od pozostałych sal restauracyjnych, gdyż znajduje się po
drugiej stronie holu recepcyjnego. Osobne wejście gwarantuje uczestnikom
przyjęcia pełną prywatność.

****
Szanowni Państwo,
aby sprostać Państwa oczekiwaniom szczegóły planowanych uroczystości
oraz menu omawiamy indywidualnie podczas spotkań,
na które serdecznie Państwa zapraszamy.
****
UWAGA!
➢ DZIECKO PRZYSTĘPUJĄCE DO KOMUNI ŚWIĘTEJ GRATIS !
➢ RABAT NA ALKOHOLE Z KARTY 15%
➢ Rezerwacja Sali wiąże się z wpłatą zadatku, o którego to kwotę
pomniejszamy Państwa rachunek końcowy.
➢ W związku z dynamicznym wzrostem cen towarów i usług na rynku
zastrzegamy sobie możliwość podwyżki cen o wartość wskaźnika inflacji
publikowanego w Monitorze Polskim przez Główny Urząd Statystyczny

MENU I
(ok. 3h)
-dla dorosłych_________________________________________________________________________________________________________________

PRZEKĄSKA (KOMPOZYCJA):
Bakłażan zapiekany z szynką i serem mozarella
Naleśnik z serem ricotta i szpinakiem z sosem carbonara

ZUPA (1 do wyboru):
Rosół z makaronem
Zupa krem z brokułów z pesto miętowym
Krem pomidorowy z bitą śmietaną
Krem z pieczarek z groszkiem ptysiowym
Zupa cebulowa z grzankami serowymi

DANIE GŁÓWNE:
POLĘDWICZKI WIEPRZOWE W SOSIE KURKOWYM LUB BOROWIKOWYM
podane z włoskim kopytkami lub ziemniakami podsmażanymi z cebulką
i sałatką sezonową lub bukietem warzyw

DESER:
Zestaw ciast bankietowych (3 rodzaje)
Tort dodatkowo płatny (w zależności od rodzaju od 69 zł/1kg)

NAPOJE ZIMNE I GORĄCE:
Woda niegazowana z cytryną, soki owocowe (1l/os.), kawa lub herbata

KOSZT MENU Z NAPOJAMI: 155 zł/os.

MENU II
(ok. 3h)
-dla dorosłych________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRZEKĄSKA:
VITELLO TONATO
płatki pieczonej cielęciny z sosem tuńczykowo-majonezowy i kaparami

ZUPA (1 do wyboru):
Rosół z makaronem
Zupa krem z brokułów z Pesto miętowym
Krem pomidorowy z bitą śmietaną
Krem z pieczarek z groszkiem ptysiowym
Zupa cebulowa z grzankami serowymi

DANIE GŁÓWNE:
FILET Z ŁOSOSIA Z GRILLA
podawany z sosem z zielonego pieprzu, ziemniakami i bukietem warzyw

DESER:
Ciasta bankietowe (3 rodzaje)
Tort dodatkowo płatny (w zależności od rodzaju od 69 zł/1kg)

NAPOJE ZIMNE I GORĄCE:
Woda niegazowana z cytryną, sok owocowy (1l/os.), kawa lub herbata

KOSZT MENU Z NAPOJAMI : 165 zł /os.

MENU III
(ok. 4h)
-dla dorosłych________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRZEKĄSKA (KOMPOZYCJA):
Szynka parmeńska z melonem
Insalata caprese – pomidor z serem mozarella i świeżą bazylią

ZUPA (1 do wyboru):
Rosół z makaronem
Zupa krem z brokułów z pesto miętowym
Krem pomidorowy z bitą śmietaną
Krem z pieczarek z groszkiem ptysiowym
Zupa cebulowa z grzankami serowymi

DANIE GŁÓWNE:
FILET Z DORSZA ATLANTYCKIEGO W SOSIE KAWIOROWYM
podany z ziemniakami gotowanymi lub ryżem z ziołami oraz bukietem warzyw

DESER:
ZESTAW CIAST BANKIETOWYCH (3 rodzaje) lub
LODY WANILIOWE Z GORĄCYMI MALINAMI
Tort dodatkowo płatny (w zależności od rodzaju od 69 zł/1kg)

NAPOJE BEZ OGRANICZEŃ:
Woda niegazowana z cytryną, sok owocowy, kawa, herbata

KOSZT MENU Z NAPOJAMI : 175 zł /os.

MENU IV
(do 5h)
-dla dorosłych________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRZEKĄSKA:
SALMONE ORANGE
Fileciki z łososia marynowane w pomarańczach z sosem cytrynowym

ZUPA (do wyboru):
Rosół z makaronem
Krem z brokułów z pesto miętowym
Krem pomidorowy z bitą śmietaną
Krem z pieczarek z groszkiem ptysiowym
Zupa cebulowa z grzankami serowymi

DANIE GŁÓWNE:
KACZKA W SOSIE WIŚNIOWYM Z PORTO
pieczone udko kaczki w sosie wiśniowym z porto podane z włoskimi kopytkami i
czerwona kapustą zasmażaną

DESER:
PANACOTTA Z SOSEM MALINOWYM lub
ZESTAW CIAST BANKIETOWYCH (3 rodzaje)
Tort dodatkowo płatny (w zależności od rodzaju od 69 zł/1kg)

NAPOJE BEZ OGRANICZEŃ:
Woda niegazowana z cytryną, sok owocowy, kawa, herbata

KOSZT MENU Z NAPOJAMI : 179 zł /os.

MENU V
-do 5h- dania główne na półmiskach________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRZEKĄSKA (1 do wyboru):

+2 DODATKI DO WYBORU:

TARTARE SALMONE tatar z łososia

ZIEMNIAKI PODSMAŻANE Z CEBULKĄ

norweskiego z jajkiem przepiórczym i

PIECZONE ZIEMNIAKI

tostem

z czosnkiem i rozmarynem

VITELLO TONATO płatki pieczonej

GNOCCHI

cielęciny z sosem tuńczykowo-

RYŻ Z ZIOŁAMI

majonezowy i kaparami
ZAPIEKANY BAKŁAŻAN z szynką

+2 DODATKI DO WYBORU:

i serem mozzarella

Surówka z białej kapusty
Surówka z marchewki z rodzynkami

ZUPA (1 do wyboru):

Mizeria ze śmietaną i koperkiem

Rosół z makaronem

Kapusta czerwona zasmażana

Krem z brokułów z pesto miętowym

Fasolka szparagowa z masłem

Krem pomidorowy z bitą śmietaną

klarowanym i bułką tartą

Krem z pieczarek z groszkiem ptysiowym
Zupa cebulowa z grzankami serowymi

DESER:
DESER LODOWY lub

DANIE GŁÓWNE (3 do wyboru):

ZESTAW CIAST BANKIETOWYCH

POLĘDWICZKI WIEPRZOWE w sosie

Tort dodatkowo płatny

kurkowym lub borowikowym

(w zależności od rodzaju od 69 zł/1kg)

ROLADKI ZE SCHABU faszerowane
pieczarkami
KOTLET SCHABOWY
PIERŚ Z KURCZAKA w sosie porowowinnym z migdałami
PIERŚ Z KURCZAKA faszerowana
szpinakiem
PANIEROWANE FILECIKI z piersi kurczaka
DORSZ ATLANTYCKI na warzywach Julien

NAPOJE BEZ OGRANICZEŃ:
Woda niegazowana z cytryną, sok
owocowy, kawa, herbata

KOSZT MENU Z NAPOJAMI :
180 zł/os. dorosła
109 zł/dziecko (bez przekąski)

MENU DLA DZIECI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZUPA (1 do wyboru):
Rosół z makaronem
Zupa krem z brokułów z Pesto miętowym
Krem pomidorowy z bitą śmietaną
Krem z pieczarek z groszkiem ptysiowym
Zupa cebulowa z grzankami serowymi

DANIE GŁÓWNE (1 do wyboru) :
PANIEROWANY FILET Z KURCZAKA
podany z frytkami i ketchupem
SPAGHETTI NEAPOLITANA
FILET Z KURCZAKA ZAPIEKANY Z SEREM MOZARELLA
podany z ziemniakami i bukietem warzyw
PIZZA MARGHERITA z dodatkiem szynki

DESER:
DESER LODOWY

NAPOJE BEZ OGRANICZEŃ:
Woda niegazowana z cytryną, sok owocowy

KOSZT MENU Z NAPOJAMI : 95 zł /os.

MENU WEGAŃSKIE

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRZEKĄSKA (1 do wyboru):
Bruschetta z peperonatą, konfiturą z czerwonej cebuli i tofu
Wariacja z kalafiora z migdałami karmelizowanymi
Focaccia z dodatkami warzyw (szpinak, cukinia, papryka, zielone szparagi)

ZUPA (1 do wyboru):
Krem pomidorowy
Minestrone (włoska zupa z warzywami)
Zupa cebulowa z cydrem

DANIE GŁÓWNE (1 do wyboru):
TORTILLA NADZIEWANA WARZYWAMI
mix papryk, czerwonej fasoli z pikantnym sosem salsa
PAPRYKA FASZEROWANA WARZYMI ŚRÓDZIEMNOMORSKIMI Z BATATAMI
podana z ryżem, tofu i pistacjami
LAZANIA WARZYWNA przeplatana bakłażanem, pieczarką oraz cukinią, podana z
sosem napoli i pesto
ANTIPASTO FRANCO kompozycja warzyw grillowanych, marynowanych i pieczonych

DESER:
Sałatka owocowa z sosem malinowym

NAPOJE BEZ OGRANICZEŃ:
Woda niegazowana z cytryną, sok owocowy, kawa, herbata

KOSZT MENU Z NAPOJAMI : 169 zł /os.

ZESTAWY ZIMNYCH PRZEKĄSEK
-min. 10 szt._______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZESTAW I
Galaretki drobiowe
Ryba po grecku
Śledź w oleju z cebulką
Karkówka pieczona
Zestaw wędlin
Warzywa marynowane
Sałatka a’la grecka z serem feta
Pieczywo mieszane, masło smakowe

CENA: 55 zł
ZESTAW II
Sałatka caprese
Sałatka jarzynowa
Ryba po grecku
Tatar śledziowy
Antipasto Franco (warzywa marynowane, wędliny dojrzewające, ser feta)
Pieczony schab z nadzieniem chrzanowym, karkówka pieczona,
galantyna z kurczaka, pasztet firmowy
Tatar wołowy z tradycyjnymi dodatkami
Sałatka a’la grecka z serem feta
Sałatka curry z kurczakiem, ananasem, kukurydzą
Pieczywo mieszane, masło smakowe

CENA: 59 zł

ZESTAWY ZIMNYCH PRZEKĄSEK
-min. 10 szt._______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZESTAW III
Bruschetta z pomidorami i czosnkiem
Bruschetta ze szpinakiem, suszonym pomidorem i serem feta
Antipasto Franco (warzywa marynowane, wędliny dojrzewające, ser feta)
Tortilla z kurczakiem
Sery dojrzewające (3 rodzaje w kompozycji z owocami i orzechami)
Rillettes z makreli
Paprykarz firmowy
Sałatka caprese
Sałatka cezar (sałata rzymska, kurczak grillowany, parmezan, grzanki)
Pieczywo mieszane, masło smakowe

CENA: 69 zł
ZESTAW IV
Antipasto Franco (warzywa marynowane, wędliny dojrzewające, ser feta)
Roladki z rostbefu z warzywami
Pieczony schab z nadzieniem chrzanowym, galantyna z kurczaka, schab
pieczony ze śliwką, pasztet z kaczki
Sery dojrzewające (3 rodzaje w kompozycji z owocami i orzechami)
Łosoś marynowany w zalewie pomarańczowo cytrynowej
Tatar śledziowy
Roladki z łososiem wędzonym i nadzieniem chrzanowym
Tatar wołowy z tradycyjnymi dodatkami
Sałatka Szefa z grillowanym kurczakiem i sosem pieprzowo-miodowym
Sałatka z krewetkami i sosem mango
Pieczywo mieszane, masło smakowe

CENA: 89 zł

