
Selskab og fest på 
ATRIUM

I ATRIUM modtager vi selskaber fra 12 -100 personer 
og stående receptioner el. lign., op til 150 personer. Ud 
af  huset laver vi special arrangementer uden loft på 
antallet.

Ved selskaber over 35 personer er der ikke yderligere leje 
på at reservere restauranten, men under de 35 personer 
forbeholder vi os retten til en yderligere leje, tilsvarende 
det manglende antal couverter.

ATRIUM – ROYAL
Er hotellets og vores daglige restaurant og lounge. Ønsker 
De at reservere ATRIUM til arrangementer mindre end 
35 personer er lejen 8.000,-

Rosen suiten – ROYAL
Er Hotellets selskabslokale med plads til 50 personer Der 
er mulighed for at leje den tilstødende lounge med til 
arrangementet.

Lille Rosen – ROYAL
Private dining room med plads til ca. 20 personer.
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ATRIUM
– gourmétrestaurant i hjertet af  Aarhus & Hotel Royal

Restaurant | Selskab | Bryllup | Private dining room | Konfirmation
Barnedåb | Møde | Vinsmagning | Kokkeskole | Mad ud af huset
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Tanker før festen

Bordopstilling & bordkort
Bordopstilling er en individuel sag. Til Deres arrange-
ment anbefaler vi derfor, at vi drøfter det i fællesskab, så 
vi sammen finder frem til den bedste løsning for netop 
Deres arrangement. Endvidere aftales eventuelle farver, 
blomster, lys og bordpynt.

Ønsker De selv at præge bordpynten, anbefaler vi at De 
afleverer pynten på restauranten med en udførlig frem-
gangsmåde dagen før afholdelse.

Bordplanen og eventuelle bordkort skal være restauran-
ten i hænde senest dagen før afholdelse af  arrangementet.

Selskabsmenuer
Lad os skræddersy Deres selskab, så De får den bedste 
kombination af  mad og vin inden for Deres budgetramme. 
Vores menuforslag er altid oplæg til inspiration. Har De 
specielle ønsker eller ønsker De andre muligheder, er vi 
altid klar til at rådgive og udføre.

Bemærk
Arrangementerne forslået på de følgende sider forudsætter, 
at selskabet spiser det samme dog med forbehold for vege-
tarer, allergener og børnemenuer.

Arrangementspriserne er med vores blomster, lys og stof-
servietter i opdækningen.



• Ved aftenarrangementer anbefaler vi at starte kl. 18.00 
alt afhængig af  hvor mange indslag De forventer. Vores 
lukketidspunkt er kl. 02.00. Ønskes fortsættelse af  ar-
rangementet til efter kl. 02.00, dog senest til kl. 04.00, er 
prisen 3.000,- pr./time uden forbrug.

• Toastmaster – det er vigtigt, at Deres eventuelle toast-
master koordinerer arrangementetsforløb sammen med 
den tjener, der er ansvarlig for Deres arrangement.

• Ønsker De musik, band el. lign. ved arrangementet, skal 
dette aftales med restauranten inden afholdelse. Ved 
forplejning af  musikere m.m. er en estimeret forplej-
ningspris 250,-

• Har De brug for projektor eller andet udstyr er vi 
behjælpelige med at opstille. Ønsker De at leje det af  
restauranten er prisen 250,-

• Antal gæster – herunder også børn.

• Overnatning til Dem og Deres gæster på Hotel Royal. 
Ønsker De det, kan vi formidle kontakten til Hotel 
Royal, som vi samarbejder med.

• Specielle hensyn – f.eks allergier, diabetikere el.lign.

• På ATRIUM gælder betegnelsen børn de 3-9 årige. 
Ønsker børnene ved Deres arrangement samme menu 
som resten af  selskabet, betales halv pris af  menuen. 
Vi laver også gerne en specialmenu til børn i samar-
bejde med Dem.

• Borddekoration – vi påtager os gerne at arrangere 
blomster til Deres arrangement. Dekoration i årsti-
dens farver starter ved 260,- pr./stk.

• Tidsplan – ved frokostarrangementer anbefaler vi 
ankomst senest kl. 12.00. Frokostarrangementer skal 
som udgangspunkt afsluttes kl. 17.00 medmindre 
andet aftales.

Tanker før festen 
UDVIDET Del 1/2



• Menu & vin – vi anbefaler altid forud for arrangemen-
tet, at vi mødes til en samtale, hvor vi snakker alt fra 
menu, vine, afvikling m.m. igennem. Vi anbefaler me-
nuer længere fremme i dette materiale, men afholder 
også gerne en prøvespisning for jer, når der er endelig 
reserveret hos os og tager udgangspunkt i den oplevel-
se hos os. Prisen for sådan en middag er halvdelen af  
prisen på jeres arrangements couvertpris. Vi anbefaler 
altid en vinmenu til Deres arrangement, men har De 
andre ønsker eller foretrækker De at vælge vine i vores 
vinkort, står vi altid klar med rådgivning. Ønsker De 
selv at medbringe vine koster de 390,- pr./fl.

• Bar – hvad ønsker De at baren skal indeholde efter 
middagen?

• Hjemtransport – vi anbefaler, at De planlægger og 
overvejer, hvordan De arrangerer hjemtransport. Vi har 
aftaler med taxa samt diverse busselskaber og står gerne 
til rådighed for en anbefaling.

• De sidste mange år har vi afholdt mange arrangementer 
af  enhver art. Det har naturligvis givet os en god ide 
om, hvordan forskellige tiltag til festen fungerer, men vi 
lytter altid gerne til Deres ønsker og gør gerne det, der 
skal til, for at netop Deres arrangement får det præg, De 
ønsker.

Tanker før festen 
UDVIDET Del 2/2



Bryllup  |  Reception ved bryllup



Bryllup i 
ATRIUM

Når I vælger at afholde jeres bryllup på ATRIUM 
garanterer vi Dem og Deres gæster al vores opmærksom-
hed. I fællesskab med vores køkkenchef  og sommelier 
sammensætter vi det arrangement, som I måtte ønske i 
samarbejde med vores erfaringer. I arrangementerne er 
tilknyttet et værelse inkl. morgenmad til brudeparret på 
Hotel Royal.

I følgende materiale kan De få et overblik over mulighe-
derne på ATRIUM. Vi sammensætter alt fra sæsonbeto-
nede menuer og vinsammensætninger til vores anbefale-
de bryllupspakker her i materialet.

Når De afholder bryllup hos ATRIUM, tilbyder vi Dem 
en inspirationsaften, hvor De er velkommen til at invite-
re gæster med. Sådan en aften tilbyder vi Dem og Deres 
eventuelle gæster til halv pris.



Restauranten – Dining room kun til jer
Mousserende velkomst og snackservering (kan eventuelt 

arrangeres udendørs)
3-retters menu med udvalgte vine

Kaffe, te og sødt
Fri bar – vin, øl og sodavand til kl. 02.00

Natmad
1.175,- pr./couvert

Bryllupsarrangement UDVIDET

Restauranten – Dining room kun til jer
Champagne og snackservering
5-retters menu og udvalgte vine

Kaffe, te og sødt
Fri bar – vin, øl og sodavand til kl. 02.00

Natmad
1.375,- pr./couvert

Bryllupsarrangement



Ønsker De at afholde reception før brylluppet, stiller vi 
lokaler til rådighed fra kl. 14.00-17.00.

Bryllup med den søde reception
Bryllupskage, kaffe, te øl og vand.

265,- pr./couvert

 
Bryllup med den salte reception

4 udvalgte snack serveringer, kaffe,te øl og vand.
265,- pr./couvert

Tilvalg til bryllup på ATRIUM pr./pers.

Appetizer/amuse/før forret 35,-

Pré dessert/før desserten 85,-

Ost med hjemmesylt 100,-

Bryllupskage 95,-

Medbragt bryllupskage 40,-

 Reception ved bryllup



Menuforslag | Aftenarrangement &  
Gourmetarrangement | Buffet 



Forretter
Stegt jomfruhummer – blomkål – Sauce mousseline
Årstidens confiteret fisk – jordskokker – syrnet fløde

Asparges – pecannød – brunet smør (sæson)

Hummer ravioli – Beurre blanc – porre

Mellemretter
Gastromés foiegras terrine – Malus X og svesker

Osteret i sæsonens udvalg
4 udvalgte danske oste med hjemmesylt og sprødt

Hovedretter
Krogmodnet oksemørbrad – gramulata – glace (tillæg 50,-)

Kalvekæbe – gryn – persille – trøffel
Poussin crepin – kartoffel confit – bær

Duebryst – rødbede – kerner

Dessert
Citron – dild – hvid chokolade

Sommerbær – ”rød grød” (sæson)
Æble tartartin – æbleis – chokoladekrystaller

Gastromés chokolade – chokolade

Menuforslag



GASTROMÉ aftenarrangementer
Gastromé afholder arrangementer på restauranten for 12 til 45 personer.

Arrangement
Mousserende velkomst og Gastromés tre udvalgte snacks

3-retters menu ledsaget af  3 udvalgte vine, øl og vand
Kaffe, te med sødt

Natmad
995,-

Gourmetarrangement

Champagne og Gastromés fem udvalgte snacks

5-retters menu ledsaget af  5 udvalgte vine, øl og vand

Kaffe, te og 4 udvalgte petitfours

Natmad

1.350,-



Forretter 60,-
Årstidens fisk som cerviche i lime med æblesalat

Letrøget laks med brioche crutons og dild
Dansk coppa med valnødder og vinegrette

Kalveterrine med tranebær og plukket salater

Mellemretter 100,-
Foiegras terrine med svesker og Malus X
Kammusling med citrus og soyaemulsion

Hummersalat med mango og chili

Hovedretter 100,-
Kyllinge ballontine med årstidens garniture

Dansk kalv i urter med rødder
Krogmodnet gris med kerner, gryn og rødbede

Krogmodnet Oksemørbrad med sæsonens grønt (tillæg 25,-)
Alle hovedretter kommer med kartoffel og sauce á part

Desserter 50,-
Klassisk créme brûlée

70% chokolade med bær vaniljepannacotta  
med appelsinkompot

3 udvalgte oste med hjemmesylt og sprødt

ATRIUM buffet
Buffeten sammensættes af  nedenstående elementer og sammensættes med minimum 

to forretter, to hovedretter og to desserter. Minimum 30 personer.

Ønsker De Gastromés hjemmebagte brød og kernet smør: 20,-



Menuforslag | Aftenarrangement &  
Gourmetarrangement |  Buffet 



Velkomst med ét glas mousserende vin  
og tre udvalgte snacks

3 sæsonbestemte retter

Kaffe, te og sødt

640,-

Pris inkl. vin, øl og vand ad libitum 840,-

(Frokostarrangementer skal afsluttes  
senest kl. 17.00)

Gastromé & ATRIUM natmad
Trekantssandwich med fyld 55,-

Sliders 75,-
Hot dogs (saml selv) 85,-

Gullashsuppe med groft brød 75,-

Chili con carne 75,-

Chacuteriebord med oste 90,-

GASTROMÉs & ATRIUMs
frokost- og konfirmationsarrangementer



Drikkevarer



Blød bar stilles op efter middagen  
og tages ned igen kl. 02.00

Ønskes der hård bar kan der kobles  
spiritusflasker på blød bar for 750,- pr./fl.

Cognac & whisky kan tilbydes for  
85,- pr./genstand. Flaskepris 950,-

Baileys og diverse likører tilbydes for  
75,- pr./genstand. Flaskepris 750,-

Øl 35,-/Specialøl 50,-/Sodavand 30,-
Snacks i baren 35,-

Cocktails i ATRIUM hvor bartender tilknyttes  
arrangementet. Estimeret 80,- pr./cocktail

Vin – aftales individuelt for arrangementerne  
Vi har vine i alle prislejer og kvaliteter

ATRIUM drikkevarer



Private Dining
Ønsker De en aften i hjemlige rammer og private dining, 
kommer vi ud med en kok og en tjener og sørger for alt 
på aftenen. Vi sammensætter gerne en menu med vin 
og kommer hjem på Deres adresse. Arrangementer af  
denne type aftales individuelt.

Arrangementer
ATRIUM laver bryllupper, konfirmationer, barnedåber 
m.m. ud af  huset. Vi anbefaler altid et møde forud for 
arrangementet, hvor vi aftaler alle detaljerne for arran-
gementet.

Personale
Til arrangementer ud af  huset anbefaler vi altid, at De 
bestiller vores personale med, så De får den fulde effekt af  
menuen og vinene. Når vi selv er med, garanterer vi også 
for samme kvalitet af  produktet, som sad De i restauranten.

Personale aflønnes med 280,- pr./time medmindre andet 
aftales.

Mad ud af huset
ATRIUM laver alle former for mad ud af  huset.



Ønsker De at afholde en reception på ATRIUM, 
kan restauranten bookes i tidsrummet 12.00-17.00. 
Vi anbefaler minimum 6 af  nedenstående recep-
tionssnacks opstillet med drikkevarer, som aftales 
efter ønske. Ønsker De en reception forud for en 
middag i restauranten, kan tidspunktet for afholdel-
se aftales nærmere.

Andelever – valnød – portvin

Sprødt rugbrød – kammusling – soya

Tapioka – svampe – granulat

Fish & chips

Foiegras terrine – cruton

Airbread – tatar

Dansk coppa – rygeost

Langres – øllebrød

Dansk brie – hjemmesylt

30,- pr./stk. – minimum 6 stk.

Reception på
ATRIUM





• For endelig bekræftelse forbeholder vi os retten til at 
opkræve et depositum svarende til halvdelen af  arran-
gementsprisen.

• Depositum opkræves senest 3 måneder før arrange-
mentet og er Deres og vores garanti for reservationen.

• Aflyses Deres arrangement inden for de 3 måneder 
tilbagebetales depositummet ikke.

• Aflyses arrangementet mindre end en måned før opkræ-
ves i alt 75% af  arrangementets formodede pris.

• Endeligt antal gæster skal være os i hænde senest 8 dage 
før arrangementet. Gæster afmeldt derefter afregnes en 
couvertpris på maden, da vores indkøb og bestillinger 
hertil er fortaget.

• Vi tager forbehold for trykfejl og eventuelle prisregule-
ringer grundet sæson og efterspørgsel.

Reservation og afbestilling

Venlig hilsen

ATRIUM
Restaurant & Bar



Restaurant ATRIUM | Hotel Royal | Store Torv 4 | 8000 Aarhus C. 
T. 31 13 77 22 | mail. restaurant@atriumroyal.dk


