
BURGER HALLOUMI                                                                                                     25 PLN 
Wegetariański burger z grillowanym greckim serem halloumi, guacamole,
pomidorem, papryczką piri piri, rukolą 
 
BURGER PORTOBELLO                                                                                                 25 PLN 
Wegański burger z grillowaną pieczarką portobellą,
salsą fresca z ogórka i pomidora, czerwoną cebulą, roszponką 

BURGER FALAFEL                                                                                                         25 PLN 
Wegański burger Falafel z papryczką jalapeño, pomidorem, korniszonem,
czerwoną cebulą, sałatą, kiełkami z dodatkiem sosu autorskiego 

BURGER WOŁOWY Z KIMCHI*                                                                                    25 PLN
Grillowany burger z Polskiej wołowiny z sosem autorskim, kapustą kimchi,
z grillowanymi pieczarkami, bekonem, pomidorem, roszponką

BURGER BURRITO*                                                                                                      25 PLN
Grillowane mięso z polskiej wołowiny z bekonem, serem cheddar, sałatą,
pico de gallo, jalapeño, szczypiorkiem oraz crème fraîche
 
BURGER WOŁOWY Z KREWETKAMI*                                                                         45 PLN
Grillowany burger z polskiej wołowiny z grillowanymi tygrysimi krewetkami z 
salsą mango – ananas, cebulą czerwoną, roszponką, chili i kolendrą 
 
BURGER WOŁOWY Z KOZIM SEREM*                                                                        25 PLN
Grillowany burger z polskiej wołowiny z kozim serem oraz konfiturą z
czerwonej cebuli z żurawiną,  grillowaną papryką, pomidorem i rukolą
 
BURGER WOŁOWY Z JAJKIEM*                                                                                  25 PLN
Grillowany burger z polskiej wołowiny, z jajkiem sadzonym, aioli chipolte, 
bekonem, serem cheddar, pomidorem, duszoną czerwoną cebulą 

BURGER Z DZIKA                                                                                                        35 PLN
Grillowany burger z dzika z sosem z kiszonego ogórka, kiełkami rzodkiewki,
rukolą, pomidorkami koktajlowymi, czerwoną cebulą
 
CHICKEN BURGER                                                                                                       25 PLN
Panierowany filet z kurczaka z sosem autorskim, serem cheddar,
papryką czerwoną, ogórkiem zielonym, czerwoną cebulą, rukolą sałatą 

NA WIĘKSZY APETYT DOBIERZ:                                                                   
ŁÓDECZKI FRYTKI, KRĄŻKI CEBULOWE, SURÓWKĘ COLESŁAW                             10 PLN

DODATKOWY KRĄŻEK POLSKIEJ WOŁOWINY                                                          10 PLN

Przekąski 

Pizza
MARGARITA                                                                                                26 PLN    35 PLN
sos, ser, mozzarella

CHICKEN                                                                                                      35 PLN    47 PLN                                                                                                                                                        
sos, kurczak, cebula, pomidor

FARMERSKA                                                                                                36 PLN    48 PLN
sos, ser, kiełbasa wiejska, boczek, kukurydza, cebula, ogórek,
papryka

GRECKA                                                                                                       36 PLN    48 PLN
sos, ser, gyros, pieczarki, papryka, cebula, sos tzatziki

HAWAJSKA                                                                                                  31 PLN    42 PLN
sos, ser, szynka, ananas

PARMA                                                                                                        36 PLN    48 PLN                                                                      
sos, ser, szynka parmeńska, papryka, parmezan, pomidor,
rukola, oliwa

SEROWA ROZKOSZ                                                                                     33 PLN    44 PLN
sos, 4 rodzaje serów

VEGETARIANA                                                                                             32 PLN    43 PLN
sos, ser, papryka, pieczarki, cebula, brokuły, oliwki   

FRUTTII DI MARE                                                                                        39 PLN    52 PLN                                                                                                   
sos, ser mozzarella, owoce morza, pomidory, oliwki, bazylia

WYBIERZ SWÓJ ULUBIONY SOS GRATIS
Oliwa z oliwy z czosnkiem i tymiankiem
Domowy sos czosnkowy
Sos pomidorowy                                     

PANINI Z INDYKIEM                                                                                                   18 PLN
Zapiekane pajdy chleba razowego z szynką z indyka, pieczarkami,
ogórkiem zielonym, czerwoną cebulą, pomidorem, rukolą, 
sosem czosnkowym i mozzarellą podane z frytkami
 
PANINI WEGETARIAŃSKIE                                                                                         15 PLN
Zapiekane pajdy chleba zbożowego z mozzarellą, ogórkiem zielonym,
czerwoną cebulą, papryką, sałatą, pomidorem, sosem autorskim
serwowane z frytkami
 
PANINI Z KURCZAKIEM SOUTHWEST                                                                       18 PLN
Zapiekane pajdy chleba razowego z kurczakiem w przyprawie southwest,
bekonem,mozzarellą, sałatą, pomidorem, sosem autorskim podane z frytkami
 
PANINI FRANCUSKIE                                                                                                  21 PLN
Zapiekane pajdy chleba zbożowego z pieczonym różowym rostbefem,
mozzarellą, serem brie, pomidor, rukola, musztardą dijon,
sosem z ogórka kiszonego podane z frytkami

QUESADILLA                                                                                                              20 PLN
Podpiekane placki torilli z grillowanym kurczakiem, serem cheddar
doprawiona ostrą papryczką jalapeño i kolndrą podana z kwaśną śmietaną i
salsą warzywną

SKRZYDEŁKA BBQ                                                                                                      15 PLN                                                                                                 
Pieczone skrzydełka z kurczaka w sosie BBQ 10 SZT

PIWNY PARTY BOX                                                                                                    60 PLN
Krążki cebulowe, poduszki serowe, panierowana mozzarella,
nadziewane papryczki jalapeño, paluchy drobiowe, sajgonki,
łódeczki frytki,Ketchup, BBQ sos, sos czosnkowy, sos tao tao

ANTIPASTO PARTY BOX                                                                                           100 PLN
Chorizo, krewetki w tempurze, mięsa pieczone, pikle, sery pleśniowe,
kabanosy, marynowane małże

TEL: 0 17 773 91 20

HOTEL ATENA**** 
BANKIETOWO- KONFERENCYJNE CENTRUM 

SPECJALIŚCI DS. CATERINGU

GODZINY DOSTAW:
PONIEDZIAŁEK - SOBOTA 10:00- 21:00,

NIEDZIELA 10:00-21:00

www.hotel-atena.pl
restauracja@hotel-atena.pl

ULICA PRZEMYSŁOWA 67, 39-300 MIELEC, POLSKA
OD 2005 ROKU

     Ø36  Ø50 

Menu

Rustykalna pizza i calzone
RATATOUILLE                                                                                                             25 PLN
Warzywa ratatouille, czosnek, tymianek

SALAME PICCANTE OLIVE NERE CIPOLLA                                                                25 PLN
Pikantne salami, oliwki, cebula

GORGONZOLA ANANAS                                                                                             25 PLN
Ser gongonzola, ananas, czosnek, oliwa z oliwek

RAGU Z CUKINIĄ                                                                                                        25 PLN
Sos bolognese, ser mozzarella, czosnek, cukinia, jajko sadzone

PROSCIUTTO FUNGHI                                                                                                 25 PLN
Pieczarki, prosciutto cotto, ser mozzarella
                                                        
PATATE E PANCETTA                                                                                                 25 PLN
Ziemniaczane talarki, pancetta, ser mozzarella, rozmaryn, tymianek

CALZONE MIĘSNE                                                                                                      25 PLN
Sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka, kiełbasa wiejska, papryka,  

CALZONE WARZYWNE                                                                                              25 PLN
Sos pomidorowy, ser mozzarella, szpinak, czosnek, pieczarki,
suszone pomidory, ricotta

WYBIERZ SWÓJ ULUBIONY SOS
Sos autorski 
Oliwa z oliwy z czosnkiem i tymiankiem
Domowy sos czosnkowy
Sos pomidorowy

Burgery 

@AtenaHotel

hotel_atena

ZAMÓW I ZAPŁAĆ ONLINE
 DO DOMU LUB FIRMY I 

KORZYSTAJ Z LICZNYCH PROMOCJI

100% mięsa z polskiej wołowiny

Lunch dnia dostępny w godzinach 11:00-16:00
ZUPA DNIA, DANIE OBIADOWE LUB DANIE FIT                                                       25 PLN
Sprawdż nasze aktualne menu na stronie hotelu Atena**** lub
śledź nasz profil na Facebook lub Instagram

*

ZESKANUJ NASZ KOD QR ZAMÓWIENIA ONLINE



SAŁATKA PODKARPACKA                                                                                               30 PLN
Ogrodowe sałaty z pomidorkami koktajlowymi, świeżym ogórkiem,
czerwoną cebulą podane z grillowanymi płatkami kurczaka, 
chrupiącym boczkiem, jajkiem poche, prażonymi pestkami słonecznika doprawione
aromatycznym dressingiem miodowo- musztardowym
 
SAŁATKA Z WĘDZONA KACZKĄ                                                                                     35 PLN
Kompozycja sałat z kawałkami wędzonej kaczki w asyście winnej gruszki
skąpanej w miodzie, buraka karmelizowanego, doprawiona kruszonym serem blue i
prażonymi orzechami uwieńczona vinegret malinowo- balsamicznym
 
SAŁATKA Z GRILOWANYM ŁOSOSIEM                                                                           40 PLN
Mix sałat serwowany z grillowanym łososiem oraz pomidorami, świeżym ogórkiem, 
czerwoną cebulą, oliwkami i dodatkiem mini mozzarelli
wykończony sosem mango- chili

ZAPIEKANE CANNELLONI NADZIEWANE WOŁOWINĄ                                                    35 PLN
Włoskie Cannelloni wypełnione aromatycznym mięsnym nadzieniem, 
otulone ostrym sosem pomidorowym, zapiekanym parmezanem serwowane z 
chrupiącą bagietką
 
BUCATINI Z KALAFIOREM I BRUKSELKAMI                                                                    30 PLN
Makaron Bucatini w towarzystwie duszonych kalafiorków, brukselki, 
doprawione aromatycznym czosnkiem i anchois uwieńczony świeżym parmezanem
 
SPAGHETTI ALLO SCOGLIO                                                                                              40 PLN
Makaron zwilżony sosem pomidorowym o aromacie ogrodowych ziół w
akompaniamencie owoców morza 
 
PAPPARDELLE Z KOMPOZYCJĄ TRZECH SERÓW                                                            40 PLN
Makaron w kremowym sosie z długo dojrzewających serów doprawiony
pomidorkami koktajlowymi i świeżym szpinakiem oprószony parmezanem
  
PEŁNOZIARNISTE PENNE Z SERCEM KARCZOCHÓW                                                      35 PLN
Makaron otulony lekką oliwą z trio smakowym z karczochów, 
pomidorków koktajlowych i szynki parmeńskiej, lekko kraszony parmezanem
                                                                                                                                                                                                     

Menu 
Starter

Zupy
ŻUREK STAROPOLSKI                                                                                                     20 PLN
Aromatyczny żurek sporządzany na domowym zakwasie z
dodatkiem wędzonego boczku, podsmażanej kiełbaski swojskiej,
wiejskiego jajka serwowany w chrupkiej czarce chlebowej
 
ZUPA DARY LASU                                                                                                            25 PLN
Delikatna zupa grzybowa z kawałkami borowików i podgrzybków w
asyście pachnących rozmarynem kluseczek wieprzowych
 
ROZGRZEWAJĄCY KREM Z DYNI                                                                                   20 PLN
Aromatyczny krem z dyni podany z chipsem z parmy i prażoną pestką dyni

ZUPA TAJSKA Z KREWETKAMI                                                                                      20 PLN
Ostro-kwaśna zupa z mlekiem kokosowym, tygrysimi krewetkami i
kurczakiem doprawiona warzywami 

CHILI CON CARNE                                                                                                           20 PLN
Gęsta teksańska zupa z wołowiny doprawiona papryką chili, cebulą,
czosnkiem, pomidorami w towarzystwie kukurydzy i czarnej fasoli

BULION DROBIOWY Z MAKARONEM                                                                            16 PLN
Esencjonalny wywar z wiejskiej kury z dodatkiem wołowiny podany z
jajecznym makaronem

Dania główne

Dziczyzna z lasów pokarpacia

KONFITOWANE UDKO Z KACZKI                                                                                   50 PLN
Soczyste udko z kaczki w kompozycji karmelizowanych buraków i
podsmażanych kluseczków 
 
NADZIEWANY FILET Z KURCZAKA OTULONY BEKONEM                                              35 PLN
Filet z kurczaka nadziewany szpinakiem, suszonymi pomidorami i fetą,
otulony bekonem, podany z maślanymi ziemniakami i kompozycją sałat
 
MEDALIONY Z POLĘDWICZKI WIEPRZOWEJ SOUS VIDE                                             40 PLN
Soczyste plastry marynowanej polędwiczki wieprzowej z
sosem z grubego pieprzu ułożone na aromatycznym grzybowym kaszotto
 
TRADYCYJNY SCHABOWY Z KOŚCIĄ                                                                              35 PLN
Panierowany kotlet schabowy smażony na smalcu serwowany z domową kapustą
zasmażaną i ziemniaczkami z koperkiem
                                                                                                                                                                                                     

ŚLEDZIK BAŁTYCKI                                                                                                          25 PLN
Śledzik w duecie smakowym z winną cebulką, jabłkiem sandomierskim oraz
w kremowej śmietanie w asyście ogórka kiszonego podany z
proziakiem i masełkiem czosnkowym
 
TATAR WOŁOWY                                                                                                              35 PLN
Siekana świeża wołowina nakreślona marynowanym borowikiem,
korniszonem, cebulką, musztardą dijon w towarzystwie żółtka
 
CARPACCIO WOŁOWE                                                                                                     35 PLN
Cieniutkie plastry z polędwicy wołowej doprawione płatkami parmezanu, 
listkami pikantnej rukoli i toskańską oliwą, udekorowane jabłuszkiem kaparowym
 
SCAMPI ALLA BUSARA                                                                                                    40 PLN
Krewetki królewskie skąpane w sosie winnym w towarzystwie czosnku, 
pomidorów oprószone aromatyczną zieloną pietruszką
     

COMBER Z JELENIA                                                                                                       120 PLN 
Grillowany comber z jelenia ułożony na ziołowym puree,
uwieńczony podsmażanymi borowikami i karmelizowaną porzeczką
 
MEDALIONY Z DZIKA                                                                                                     70 PLN
Smażone medaliony z dzika na klarowanym masełku doprawione
śliwkowym sosem z owocem śliwki serwowane z buraczanymi gnocchi oraz
puree z zielonego groszku
 
GULASZ Z DZICZYZNY                                                                                                    50 PLN
Gulasz z dziczyzny przyrządzany z warzywami korzennymi serwowany z
rösti ziemniaczanymi oraz piklami

Pasta

Stek
SIRLOIN STEK Z ROZBEFU                                                                                               80 PLN
Grillowany stek z rozbefu podany w kompozycji z
puree ziemniaczano- selerowym oraz z groszkiem cukrowym
 
ANTRYKOT                                                                                                                        95 PLN
Grillowany stek z antrykotu w towarzyskie aromatycznych
grillowanych warzyw oraz szyszki ziemniaczanej
 
POLĘDWICA WOŁOWA                                                                                                    80 PLN
Grillowany stek polędwicy wołowej serwowany z aromatycznymi
ziemniakami al forno oraz podsmażaną brukselką z dodatkiem chorizzo
 
WYBIERZ SWÓJ ULUBIONY SOS:
ROQUEFORT; WHISKEY; PIEPRZOWY   

Ryby
SANDACZ                                                                                                                        65 PLN
Filet z sandacza z pieca ułożony na czerwonym ryżu jaśminowym serwowany w
asyście grillowanej cukinii
 
OKOŃ Z JEZIORA WIKTORIA                                                                                         65 PLN
Smażony filet z okonia w mące kukurydzianej podany z sosem kurkowym na
racuszkach ziemniaczanych serwowanych z
kompozycją warzyw gotowanych na parze 
 
DORADA PIECZONA                                                                                                       65 PLN
Pieczona w piecu dorada podana na szparagach doprawionych pomidorkami, 
czosnkiem i pancettą serwowana z pieczonymi ziemniaczkami

Sałatki

„Sezonowość, jakość i pasja – te trzy słowa w pełni opisują naszą kuchnię”

Dorota Totoń - Szef Kuchni

GRUSZKA W WINIE                                                                                                     20 PLN
Gruszka gotowana w aromatycznym winie zatopiona w sosie angielskim w
asyście kruszonki
 
ANNA PAVLOVA                                                                                                          15 PLN
Delikatna beza z kremem z puszystej śmietanki w towarzystwie
włoskiego serka mascarpone z lekko kwaśnym sosem wiśniowym
oprószona prażonym migdałem
 
BROWNIE                                                                                                                    20 PLN
Ciasto z ciemnej czekolady w towarzystwie lodów z palonego
masła uwieńczone słonym karmelem i prażonymi pistacjami

Desery

Smacznego życzy Team Atena!!!

Wszystkie makarony podajemy z chrupiacą bagietką oraz czosnkową pastą 

Wszystkie sałatki podajemy z chrupiącą bagietką oraz czosnkową pastą 


