
 

Karta menu: 

Zakąski zimne: 
Rolmopsy śledziowe z piklami 19 zł 
Tatar z polędwicy wołowej z dodatkami 39 zł 
Jesiotr na bigosie jabłkowym 25 zł 
Kanapki na chlebie pita z warzywami 12 zł 
 

Sałatki 
Sałatka z kurczaka z dzikim ryżem, szpinakiem i pomarańczą 24 zł 
Sałatka z rukoli z szynką parmeńską 26 zł 
Sałatka nicejska z łososiem 23 zł 
Sałatka grecka z  serem feta 18 zł 
 

Zakąski ciepłe: 
Przegrzebki z pikantną sałatką z mango 39 zł 
Soczysta polędwiczka wieprzowa z pomidorami, ciecierzycą i rukolą 24 zł 
Krewetki Atrium 28 zł 
Grillowane roladki z bakłażana faszerowane białymi serami na czarnuszce 14 zł 
 

Zupy: 
Krem z buraków z prażonym porem 12 zł 
Pikantna zupa meksykańska 17 zł 
Consommé z łososia 23 zł 
Krem z cukinii z białą czekoladą 15 zł 
 

Ryby: 
Łosoś w sosie malinowym z risotto i grillowaną cukinią 49 zł 
Polędwica z dorsza z sałatką z avocado i ciecierzycą 53 zł 
Sandacz na puree szczypiorkowym z ostrą kiełbasą 47 zł 
Węgorz wędzony na kaszy gryczanej z warzywami i z białym serem 45 zł 
 

Dania główne: 
Tradycyjne zraziki cielęce podane z sakiewką z kaszą pęczak i fasolką szparagową 59 zł 
Polędwica wieprzowa w sosie balsamico ze smażonym jabłkiem 47 zł 
Stek z polędwicy wołowej Atrium 65 zł 
Grillowane fileciki z kurczaka na spaghetti z warzyw 39 zł 
Schab z dzika w orzechach na puree z czerwonej kapusty z karmelizowaną gruszką 72 zł 
 



Makarony: 
Makaron rotini z sosem arabita i pulpetami wołowymi 27 zł 
Tagliatelle z kurczakiem i grzybami 24 zł 
Spaghetti śródziemnomorskie 33 zł 
Penne ze szpinakiem, bakłażanem i pomidorami 18 zł 
 

Dania jarskie: 
Kotlety z kaszy jaglanej  z jajkiem podane z bukietem warzyw gotowanych 26 zł 
Risotto z grzybami 29 zł 
Warzywa grillowane pod pierzynką z mozzarelli 23zł 
Pierogi z lawendą i owocami podane z sosem miętowo-jogurtowym 18 zł 
 

Desery: 
Owocowy mus z nasionami chia i mleczkiem kokosowym 18 zł 
Ciasto Atrium 10 zł 
Pomarańcza z musem czekoladowym 12 zł 
Tiramisu z owocami 15 zł 
Ryż kokosowy z musem z mango 21 zł 
 

Napoje zimne:  Napoje gorące: 
Sok ze świeżych owoców 0,2l  15 zł  Caffe espresso/lungho  9 zł  
(pomarańczowy, grejpfrutowy)  Caffe cappuccino  11 zł   

Napoje 0,25l firmy Coca-Cola  5 zł  Caffe double espresso  13 zł  
(Cola,Fanta, Sprite, Tonik)  Caffe latte  15 zł 

Woda mineralna 0,33l Kropla  5 zł  Caffe fappe (z lodami)  16 zł 
(gazowana, niegazowana)  CaffeVergnano z Baileys  16 zł 

Soki 0,25l Cappy  5zł  Irish Coffe  19 zł 
(pomarańczowy, jabłkowy, grejpfrutowy)  Czekolada na gorąco z bitą śmietaną  10 zł 

Herbata mrożona 0,25 Nestea  5 zł  Herbata z cytryną  9 zł 
(brzoskwiniowa, cytrynowa)  Herbata smakowa  9 zł 
Burn  0,25l  10 zł  Herbata z rumem  13 zł 
 

Koktajle bezalkoholowe:  Piwo: 
Atrium  11 zł  Żywiec z beczki 0,5l  8 zł  
(sok ananasowy, żurawinowy, z limonki)  Żywiec z beczki 0,3l  6 zł   

Chiquita  12 zł  Heineken 0,5l   9 zł  
(sok bananowy, mleko, grenadyna)  Heineken 0,3l   7 zł 
Malibu Sunrise  12zł  Żywiec 0,5l  9 zł 
(sok grejpfrutowy, syrop kokosowy, grenadyna)  Żywiec 0,3l 7 zł 
Kaskader  10 zł  Żywiec bezalkoholowy 0,3l  7 zł 
(sok pomarańczowy, sprite, syrop miętowy)  Żywiec smakowy 0,5l  9 zł 
  Browar rodzinny Prost  12 zł 
  Warka Radler różne smaki  8 zł 
  Warka Strong 0,5l 8zł 
  Desperados 0,4l  10 zł 
  Paulaner 0,5l 10zł 
 

 

Życzymy smacznego 


