
Menu Przyjęcie Chrzest Św. 

 
 

 
w cenie pakietu zawarta jest dekoracja  ( sezonowe kwiaty, serwetki, pokrowce)
 dzieci poniżej lat 2 - gratis (otrzymują miejsce przy stole oraz zastawę stołową).

zniżka dla dzieci od 2 do 10 lat - 50 % rabatu.
  Możliwość przygotowania specjalnych dań głównych dla:

dzieci, osób z dietą :bezglutenową,  wegetariańską,  wegańską,  bez laktozową,
udogodnienia:

Możliwy dietetyczny obiad dla mamy karmiącej
• Baby room zlokalizowany przy restauracji

• Krzesełko dla dziecka
• Kącik zabaw dla dzieci

 
Poniżej prezentujemy różne propozycje menu na Chrzciny. 

Możecie Państwo wybrać jeden z przedstawionych poniżej zestawów lub skomponować własny. 
Chętnie uwzględnimy Państwa sugestie i życzenia, dostosowując jadłospis do rodzinnych gustów i tradycji.

 
dodatkowych informacji udzielimy państwu pod numerem telefonu 513 721 918 lub 17 773 91 18 

adresem mailowym restauracja@hotel-atena.pl
 lub na miejscu w restauracji atena na ul. przemysłowa 67

 
*menu ma charakter przykładowy, może być modyfikowany.

 

Hotel Atena **** to nie tylko doskonały wybór lecz świetna lokalizacja- serce miasta,
 nasze 4 osobne sale, sala restauracyjna komfortem pozwolą na zorganizowane wymarzonego przyjęcia w każdej formie. 

Dysponujemy również 58 pokojami hotelowymi.
Przestronnym parkingiem, dużym placem zabaw dla dzieci usytuowanym przy Sali bankietowej,

 dwiema salami mogącymi się przeobrazić w sale na animacje dla pociech oraz Klubem Squash I Strefę Welness.
 

Unikalne wnętrza, teren zielony , przestronny plac zabaw niepowtarzalna atmosfera, 
a także doświadczony i profesjonalny personel sprawią, ze Państwa przyjecie będzie idealne.

Zapewniamy starannie dobrane menu, profesjonalną obsługę,  wyjątkową atmosferę oraz dodatkowe atrakcje, wedle życzeń.



85 PLN/OSOBA DOROSŁA**

ZUPA - JEDNA POZYCJA DO WYBORU
Domowy rosół z makaronem
Krem  szparagowy czipsem z szynki parmeńskiej
Chłodnik Gazpacho Z Pomidorów.
 
DANIE GŁÓWNE - JEDNA PROPOZYCJA DO WYBORU 
Polędwiczka Z Coulis Zielonego Pieprzu, Puree Z Groszku
Cukrowego I Pieczone Ziemniaki

Pierś Drobiowa Wellington ze Szpinakiem i Serem, puree
ziemniaczane, mix sałat zroszony dresingiem

Roladka Z Indyka Nadziewana Wędzoną Śliwką I Szparagami 
w Sosie Berneise Oraz Bezą Ziemniaczaną.
 
SELEKCJA CIAST CUKIERNICZYCH

NAPOJE- 1,5 L/OSOBĘ
kawa, herbata, soki owocowe ( 2 rodzaje )
woda mineralna niegazowana
.
 

 
 

110 PLN/OSOBA DOROSŁA**

ZUPA - JEDNA  POZYCJA DO WYBORU
Domowy Rosół Z Makaronem
Krem Borowikowy Z Groszkiem Ptysiowym
Chłodnik Gazpacho Z Pomidorów
 
DANIE GŁÓWNE  PÓŁMISKOWE 1,5 PORCJI/OSOBĘ
Duszona Karkówka,
Devolay,
Roladka wieprzowa w panierce faszerowana pieczarkami,
Rolada Z Indyka Z Pomidorkami Suszonymi,
Nuggetsy z kurczaka zagrodowego. 
Ziemniaki Z Koperkiem,
Frytki
Sosy
Zestaw Soczystych Surówek
 
SELEKCJA CIAST CUKIERNICZYCH
 
NAPOJE - BEZ OGRANICZEŃ
kawa, herbata, soki owocowe ( 2 rodzaje )
woda mineralna niegazowana

Menu Blue  

Menu Pink  
Menu Beige 
135 PLN/OSOBA DOROSŁA**

PRZYSTAWKA - JEDNA POZYCJA DO WYBORU
Indyk na marynowanej dyni
carpaccio z łososia marynowanego w cytrusach
roladki z cukinii w cieście crunch

ZUPA - JEDNA POZYCJA DO WYBORU
Bulion drobiowo- wołowy z kołdunami litewskimi
Krem  szparagowy czipsem z szynki parmeńskiej
Chłodnik Gazpacho Z Pomidorów.
 
DANIE GŁÓWNE PÓŁMISKOWE 2 PORCJE/OSOBĘ
Polędwiczka wieprzowa sous vide,
konfitowane udko z kaczki,
Roladka wołowa z boczkiem i ogórkiem,
Rolada Z Indyka Z Pomidorkami Suszonymi,
fileciki z kurczaka w bio panierce
Ziemniaki Z Koperkiem,
Frytki,
Sosy,
Zestaw Soczystych Surówek.
 
SELEKCJA CIAST CUKIERNICZYCH

NAPOJE- BEZ OGRANICZEŃ
kawa, herbata, soki owocowe ( 2 rodzaje )
woda mineralna niegazowana
.

 65 PLN/OSOBA DOROSŁA**

DANIE GŁÓWNE - JEDNA PROPOZYCJA DO WYBORU
Łosoś Wellington z pieczarkami portobello w asyście graten
ziemniaczanego oraz  sałat zroszonych dresingiem cytrynowym

Roladka wołowa doprawiona ogórkiem kiszonym oraz boczkiem
podana z domowymi kluseczkami i winną kapustą czerwoną

nadziewany filet z kurczaka otulony bekonem serwowany w 
 towarzystwie ziemniaczków opiekanych w rozmarynie oraz 
 grillowanych warzyw

NAPOJE - 1,0 L/OSOBĘ
kawa, herbata, soki owocowe ( 2 rodzaje )
woda mineralna niegazowana

 
 

Menu Green 

*menu ma charakter przykładowy, może być modyfikowany.



mięsa pieczone w towarzystwie pikli
sałatka gyros
sałatka jarzynowa z jajkiem maire
vol au vent z salsą warzywną
tymbaliki drobiowe w asyście cytrusów
Torillle z kurczakiem i warzywami / z łososiem i warzywami
Łosoś marynowany w cytrusach
Pieczywo

Karmelizowany z serem z chutney z cebuli w cieście filo
Kurczak zagrodowy  w rukoli z sosem anchois i jabłuszkiem kaparowym
Włoskie caprese na raz
Mus z chrzanu i żurawiny z plasterkiem pieczonej kaczki
Ser na grzance z piernika w towarzystwie truskawki
Roladka z cukinii z serkiem w cieście crunch
Rostbef pieczony z musem z ogórka

Barszczyk czerwony z krokietem 
 strogonov carski z polędwicy wołowej i borowików   
zupa tajska z mleczkiem kokosowym i kurczakiem 
naleśniki pszenne w towarzystwie kurczaka i warzyw juliene doprawione salsą warzywną 
kaszotto borowikowe oprószone parmezanem

ZIMNA PŁYTA STANDARD
40 pln/osobę

ZIMNA PŁYTA FUTUR 
50 pln/osobę

GORĄCE DANIE  - WYBÓR JEDNEJ POZYCJI
20 PLN/osoby

 
 

Pavlova,
 Mini Daquas, 
Galaretka Z Owocami,
 Mini Torcik, 
Mini Serniczek,
 Lizaki Bezowe, 
Trufelki

Słodki bufet 4 szt./osobę w miksie smakowym
25 PLN/osoby

Tort okolicznościowy - wygląd i smak do indywidualnego ustalenia
15 PLN/porcje

Paczuszki z ciastem w podziękowaniu  gościom 600 g
28 PLN/sztukę.

Napoje bezalkoholowe :Coca Cola , Fanta, Sprite, Woda Gazowana
Butelka 0,5 l- 15 PLN
butelka 0,2 l- 10 pln

opłata korkowa za wniesiony alkohol nie  zakupiony w lokalu
10pln/osobę

DANIA DLA OSÓB Z DIETĄ 
Danie (bez mięsa, ryb, bezglutenowe, bez mleka)
Gnochi ze szpinakiem, szuszonymi pomidorkami, oliwkami i sosem serowym z sałatką z młodych sałat, szpinaku i warzyw z
oliwą z oliwek
Bez jabłek, niski indeks gli., bez pieprzu, bez kurczaka i nabiału
Parowana limanda z grillowanym bakłażanem, cukinia i pomidorkami koktajlowymi, polętą i sosem pomidorowym
Bez glutenu i mleka
Gryczany makaron soba, sandacz smażony na maśle, frytowane pomidorki koktajlowe, sosie pomidorowo ziołowy
Bez ryb ,mięsa
Tagiatelle z groszkiem cukrowym, oliwkami, rukolą  i sosem z sera lazur
Bez jabłek ,niski indeks gli. Bez kurczaka , bez nabiału
Gnocchi z bazylią, pieczonym sandaczem, młody szpinak z winogronami w miodzie i czerwonym winie

MOŻLIWOŚĆ WZBOGACENIA MENU
 

*menu ma charakter przykładowy, może być modyfikowany.



 
RZECZY PODSTAWOWE:
- poinformuj bliskich i znajomych o chrzcie 
- wybierz datę 
- wybierz chrzestnych
- przygotuj wstępna listę gości 
- odwiedź nas i zarezerwuj miejsce 
- zarezerwuj nocleg dla gości 
 

 
 
 
 
 
     

 
 2 TYGODNIE PRZED PRZYJĘCIEM

- umów się z nami:
na wybór menu oraz tortu, na podanie liczby gości  w tym czasie omówimy szczegóły....
- pójdź do spowiedzi 
- kup alkohol
- potwierdź szczegóły z fotografem 
- potwierdź nocleg dla gości 

 
1 TYDZIEŃ PRZED PRZYJĘCIEM
- potwierdź ostateczna ilość osób na przyjęciu oraz  osób nocujących w hotelu 
- ustalcie ostateczne menu przyjęcia 
- dostarczcie układ stołów z listą gości
- potwierdźcie szczegóły ustaleń w lokalu
- zarezerwujcie transport dla gości 
- poddaj się ostatnim zabiegom kosmetycznym
- omówcie zdjęci z fotografem
- włóż wszystkie opłaty wymagane w dniu przyjęcia do kopert, aby ułatwić płacenie
- zakup sukienkę, jeśli karmisz piersią to taką aby ułatwić dostęp bobasowi:)
- zakup bobasowi piękny strój
- przypomnij chrzestnym o zaświadczeniu o odbyciu spowiedzi 

TERMINARZ PRZYGOTOWAŃ DO PRZYJĘCIA 

 
1 DZIEŃ DO PRZYJĘCIA 
- przygotuj suknię , dodatki 
- przygotuj strój dla bobaska
- dostarcz alkohol, wizytówki na stoły do lokalu
- odpocznij - widzimy się jutro:)

HOTEL & RESTAURACJA ATENA****
UL. PRZEMYSŁOWA 67

39-300 MIELEC
TEL. 17 773 91 00 / 513 721 918
restauracja@hotel-atena.pl

 
W DNIU PRZYJĘCIA 
- zjedź coś
- fryzura, makijaż, dokumenty
- odpręż się i zachowaj spokój
- zaplanuj co najmniej 2 godziny na ubranie się
- BAWCIE SIĘ TAK, ABY ZAPAMIĘTAĆ TEN  DZIEŃ NA ZAWSZE

DZIEŃ PO PRZYJĘCIU
- ODBIERZ POZOSTAŁE RZECZY Z LOKALU
NALEŻNOŚĆ  ZA ORGANIZACJĘ  PRZYJĘCIA MOŻESZ UIŚCIĆ DO 3 DNI PO ODBYTYM EVENCIE


