
OFERUJEMY:  

• Podróż poślubna za 1 PLN* 

• Małżeńskie śniadanie podane do pokoju (na życzenie) 

• Menu dla dzieci do lat 3 bezpłatnie, od 4 do 7 lat -50 % ceny 

wybranego zestawu/menu 

• Klimatyzowaną i elegancką salę restauracyjną mogącą pomieścić 

do 50 osób lub prywatną salę do 24 osób 

• Eleganckie dekoracje stołów ze świeżymi kwiatami 

• Specjalna oferta cen noclegu dla Rodziców oraz Gości weselnych 

• Parking dla Gości weselnych - gratis 

  

OFERTA WESELNA 



Wszystko wykonano tak jak ustaliliśmy. 

Potrawy były świeże, smaczne i 

estetycznie podane. Całość gastronomii 

podawana na eleganckiej zastawie. 

  Beata i Łukasz 

  

„ 

„ 
Bardzo dziękujemy za wspaniałą oprawę 

naszej uroczystości, miłą i rzetelną 

obsługę, wspaniałe  

i smaczne posiłki. Zawsze będziemy 

 polecać wasz hotel. 

  Kasia i Krzysztof  

  

„ 

„ 

Pełna elegancja, styl, profesjonalizm - 

wykwalifikowany personel hotelu Qubus  

sprawił, że nasze wesele było 

dopełnieniem najważniejszego dnia w 

naszym życiu. 

 Ania i Maciek 

  

„ 

„ 



PEŁNE MENU WESELNE I - 259 PLN/osoba   

POWITANIE CHLEBEM I 
SOLĄ 
 
 
PRZYSTAWKA 
•   Sałatka włoska – plastry 
pomidora z serem mozzarella, 
dressingiem bazyliowym  
i szynką dojrzewającą 
 
 
ZUPA 
•   Tradycyjny rosół domowy  
 
 

DANIE GŁÓWNE  
• Pierś z kurczaka z kostką z 
bekonem i rozmarynem, podana  
z glazurowanymi w maśle 
ziemniakami oraz marchewką i 
młodym groszkiem 
karmelizowanym w miodzie  
z sezamem 
 
 
DESER 
• Puchar lodowy z bitą śmietaną  
i owocami 
 

BUFET 

 

• Patera pieczonych mięs 

• Jajka w sosie tatarskim 

• Babeczki z kremem 

twarożkowym 

• Deska serów 

• Sałatka brokułowa z prażonymi    

orzechami i chrupiącym bekonem 

• Sałatka jarzynowa z białą fasolą 

• Puszysty biszkopt szpinakowy 

z łososiem 

• Masło 

• Wybór pieczywa 

  

 

 

 
NA ZAKOŃCZENIE 
 
• Barszcz z diablotką 
 
 
NAPOJE (bez limitu) 
 

•  Kawa 

• Herbata 

• Soki owocowe 

•  Woda 

 



PEŁNE MENU WESELNE II 299 PLN/osoba   

POWITANIE CHLEBEM I 
SOLĄ 
 
 
PRZYSTAWKA 
• Plastry łososia z musem 
szczypiorkowym i sosem 
limonkowym, podane z bukietem 
sałat i tostami czosnkowymi 
 
ZUPA  
• Krem z białych warzyw  
z zieloną szparagą 
 
DANIE GŁÓWNE  
• Pierś z indyka zapiekana  
z szynką włoską i serem 
mozzarella, podana z 
ziemniakami oraz bukietem 
warzyw obsypanych prażonymi 
migdałami   
  
DESER 
• Parfait chałwowo-czekoladowe 
na puree z malin 
 
 
  
 
 

BUFET 
 

•Patera pieczonych mięs 

•Pasztet z glazurą żurawinową 

•Jajka w sosie tatarskim  

•Babeczki z kremem twarożkowym 

•Deska serów 

•Terrina warzywna z dressingiem 

•Sałatka z melonem, orzechami, 

serem pleśniowym i winogronem 

•Sałatka jarzynowa z białą fasolą 

•Sałatka z rukolą i fetą,  

z balsamiczno - miodowym 

dressingiem 

•Masło 

•Wybór pieczywa 

 
NA ZAKOŃCZENIE 
 
• Węgierska zupa gulaszowa 
 

 
NAPOJE (bez limitu) 

•  Kawa 

• Herbata 

• Soki owocowe 

•  Woda 

 



Rezerwacja sali restauracyjnej lub sali konferencyjnej na przyjęcie – po  wpłacie 500PLN 

zaliczki 

 

Harmonogram pozostałych płatności - obowiązuje przedpłata wartości imprezy jak 

następuje: 

40% wartości imprezy w momencie podpisania umowy 

60% wartości imprezy (minus zaliczka) – na 2 tygodnie przed datą imprezy 

Usługi domówione w dniu imprezy – płatne w dniu wymeldowania z hotelu  

 

Rezerwacja pokoi - wymagamy przedpłaty jak następuje: 

- 10% wartości rezerwacji w momencie zakładania rezerwacji  

- 50% wartości rezerwacji na 1 miesiąc przed przyjazdem pierwszych Gości do Hotelu 

- pozostała kwota  - do zapłaty na 7 dni roboczych przed przyjazdem Gości  

 

Anulacje 

Całkowita, bezkosztowa anulacja imprezy oraz noclegów – do 7 dni po podpisaniu umowy. 

Częściowa anulacja  (np. zmniejszenie ilości gości, anulacja noclegów itp.) – terminy określone w 

umowie 

 

Ogólne warunki rezerwacji 



Voucher dotyczy pobytu weekendowego 
w pokoju 2-osobowym ze śniadaniem:  

Oprócz doskonałego śniadania składającego się  
z ponad 100 produktów, w wybranych hotelach 
Czekają wyjątkowe atrakcje: 
  
 W Gdańsku i Krakowie bezpłatny 
 rejs Q-Łódką 
 
 Możliwość skorzystania z centrum fitness, 
 basenu, sauny oraz siłowni 
 
 Legnicki Irish Pub z oryginalnymi 
 irlandzkimi napojami 
 
 I wiele więcej… 
 
Sam zdecyduj w którym z naszych hoteli spędzisz 
romantyczny weekend poślubny! 

PODRÓŻ POŚLUBNA 
ZA 1 PLN 

A PO WESELU U NAS… 

otrzymasz  voucher na podróż poślubną 
do jednego z naszych 12 hoteli w całej 
Polsce za 1 PLN 

JEDNODNIOWY 
w przypadku 

organizacji imprezy 
za kwotę minimum  

4000 PLN netto  

(5000 PLN netto w Qubus 

Hotel Kraków)  

DWUDNIOWY 
przy organizacji 

imprezy za kwotę 
minimum  

8000 PLN netto  

(10 000 PLN netto 

w Qubus Hotel Kraków). 



WINO * (0,75l) CENA GRAMATURA 

Baron Rothberg Brut - France 65 PLN 0,75 

Baron Rothberg Demi Sec- France 65 PLN 0,75 

Vina san Juan blanco 75 PLN 0,75 

Vina san Juan tinto 75 PLN 0,75 

Pluvium Bobal, Cabernet Sauvignon 65 PLN 0,75 

Pluvium Merseguera, Sauvignion Blanc 65 PLN 0,75 

WÓDKA (0,5l) CENA GRAMATURA 

Finlandia 75 PLN 0,5 

Wyborowa 55 PLN 0,5 

Luksusowa / Soplica 55 PLN 0,5 

DODATKOWE OFERTY 

* Dostępność win na zapytanie, ceny i poszczególne rodzaje win mogą ulec zmianie.  
W przypadku wyboru opcji własnego alkoholu pobieramy opłatę korkową w wysokości 

20PLN / za każdą otwartą butelkę w przypadku wina oraz 30PLN/ za każdą otwartą 
butelkę w przypadku pozostałych alkoholi. 



SZARLOTKA 
Na kruchym cieście gruba warstwa 
jabłek z dodatkiem cynamonu. Jego 
szczególny aromat uwalnia się po 
podgrzaniu ciasta. Udekorowany 

kratką z ciasta francuskiego. 

SERNIK BISZKOPTOWY  
Z CIEMNĄ KAKAOWĄ 

KRUSZONKĄ 
Delikatny sernik pokryty 

aromatyczną, kakaową kruszonką 

SACHER 
Aromatyczne ciasto kakaowe 

przełożone marmoladą z moreli. 
Udekorowane warstwą pasty 

kakaowej. 

PÓŁKRUCHE ZE 
ŚLIWKAMI 

Półkruche ciasto pokryte warstwą 
aromatycznych śliwek, całość 

udekorowana kruszonką 

SEROMAKOWE 
Soczyste ciasto jogurtowe 

udekorowane delikatną masą serową 
i makiem.  

OFERTA CIAST 

MARCEPANEK 
Aromatyczne ciasto makowe 

połączone z masą marcepanową. 
Całość posypana migdałami 

ZEBERKA Z WIŚNIAMI 
Delikatne ciasto kakaowe połączone 

z jasną masą piaskową. 
Dekorowane wiśniami z lekkiego 

syropu. 

BROWNIE 
Ciasto o mocno czekoladowym 

smaku i miękkiej konsystencji w 
klasycznym amerykańskim wydaniu. 

SERNIK 
Delikatna masa serowa, na bazie 
białego sera z dodatkiem skórki 

pomarańczowej nadającej aromat i 
smak. Całość posypana kandyzowaną 

skórką pomarańczy 



Jessica Zielińska 
Dział Sprzedaży i Marketingu 
nr tel. 32 300 1 198 
 tel. kom. +48 691 087 776 
 
marketing_gliwice@qubushotel.com 
 

W Qubus Hotel Gliwice możemy zorganizować dla 
Państwa przyjęcie do 50 osób. 
 
Dekoracje z żywych kwiatów, świeczniki,  
a także krzesła przystrojone  białymi lub szarymi  
pokrowcami  - bez dodatkowych opłat. 

 
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

Qubus Hotel Gliwice *** 
ul. Dworcowa 27 

44-100 Gliwice 


