
WYJĄTKOWE 
CHRZCINY 

Chrzest Waszego Dziecka to ważne 
wydarzenie w życiu całej rodziny. To także 
wiele istotnych spraw i czynności do 
zorganizowania.  
Z przyjemnością zadbamy o każdy szczegół 
Państwa przyjęcia. Połączenie wyśmienitej 
kuchni, profesjonalnej obsługi oraz 
niezapomnianych atrakcji sprawi, że będzie 
ono niepowtarzalne.   
 
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.  



NASZA OFERTA 
• Klimatyzowana sala na wyłączność 

• Wyśmienite menu – możliwość skomponowania 

własnego zestawu 

• Elegancka dekoracja stołów 

• Menu dla dzieci do lat 2 - bezpłatnie 

• Menu dla dzieci w wieku 2-6 lat – 50% ceny 

podstawowej 

• Kącik zabaw dla najmłodszych 

• Dodatkowe atrakcje na życzenie 
 

Podczas przyjęcia na naszych najmłodszych Gości 

czekać będzie kącik zabaw, w którym każde dziecko 

znajdzie dla siebie zajęcie w bezpiecznym otoczeniu,  

w pobliżu rodzica. Na życzenie możliwa jest także 

organizacja dodatkowych atrakcji. 

 

Uprzejmie informujemy, że powyższa oferta jest jedynie 

wstępną propozycją i jesteśmy otwarci na wszelkie 

sugestie  i uwagi. W przypadku jakichkolwiek pytań, 

służymy wszelką pomocą i pozostajemy do dyspozycji. 

Wystarczy do nas zadzwonić lub napisać.  

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.  



125 PLN /os. 125 PLN /os. 

 
PROPOZYCJA II 
 
ZUPA 
• Domowy rosół z makaronem 
 
DANIE GŁÓWNE 
•  Grillowany filet z kurczaka w sosie z 
suszonych pomidorów z ziemniakami 
opiekanymi i rucolą 
 

DESER 
•   Wybór ciast i świeżych owoców 
 

NAPOJE 
•  Soki owocowe, woda mineralna 
niegazowana 
• Kawa /herbata 
 

 

PROPOZYCJA I 
 
ZUPA 
• Krem z białych warzyw z oliwą pietruszkową 
 
DANIE GŁÓWNE 
•  Polędwiczka wieprzowa w sosie grzybowym 
z kluskami śląskimi z buraczkami 
 

DESER 
•  Wybór ciast i świeżych owoców 
 

NAPOJE 
• Soki owocowe, woda mineralna niegazowana 
• Kawa /herbata 
 
 

*. Kalkulacja dla 20 os. Przy mniejszej ilości osób cena może ulec zmianie. Cena zawiera podatek VAT. 

 

MENU OBIADOWE 



125 PLN /os. 140 PLN /os. 

 
PROPOZYCJA IV 
 
ZUPA 
• Zupa z soczewicy czerwonej z twarogiem 
 
DANIE GŁÓWNE 
•  Pieczony dorsz na puree z zielonego groszku 
z chrupiącymi warzywami 
 

DESER 
•   Wybór ciast i świeżych owoców 
 

NAPOJE 
•  Soki owocowe, woda mineralna 
niegazowana 
• Kawa /herbata 
 

 

PROPOZYCJA III 
 
ZUPA 
• Żur świętokrzyski z kiełbasą i jajkiem 
 
DANIE GŁÓWNE 
•  Klasyczny zraz wieprzowy faszerowany 
boczkiem, ogórkiem kiszonym i cebulą z 
gotowanymi ziemniakami i surówką z 
czerwonej kapusty 
 

DESER 
•  Wybór ciast i świeżych owoców 
 

NAPOJE 
• Soki owocowe, woda mineralna niegazowana 
• Kawa /herbata 
 
 

*. Kalkulacja dla 20 os. Przy mniejszej ilości osób cena może ulec zmianie. Cena zawiera podatek VAT. 

 

MENU OBIADOWE 



85 PLN /os. 

 
BUFET I 
 

• Sałatka polska 

• Mięsa pieczyste 

• Ryba po grecku 

• Galaretka drobiowa z warzywami 

• Śledź w śmietanie  

• Jaja faszerowane musami 

• Pieczywo 

• Masło 

 

 
BUFET II 
 

• Sałatka z makaronem, salami i suszonymi 

pomidorami 

• Mięsa pieczyste 

• Śledź w trzech smakach 

• Pasztet domowy z żurawiną 

• Sałatka Cezar 

• Schab po warszawsku 

• Pieczywo 

• Masło 

 
 

  
  
   
 
 
 

110 PLN /os. 

ZIMNE PRZEKĄSKI 

•Kalkulacja dla 20 os. Przy mniejszej ilości osób cena może ulec zmianie. Cena zawiera podatek VAT. 
* Oferta obowiązuje do 30.06.2018 



 

MENU DLA NAJMŁODSZYCH 
 
 

ZUPY 

• Rosół z makaronem 

• Kremowa zupa pomidorowa 
 

DANIA GŁÓWNE 

• Kąski z kurczaka panierowane podane z frytkami i surówką 

z  marchewki 

• Włoskie kopytka  - gnocchi, podane w sosie ze świeżych 

pomidorów z rumianym filetem z indyka 

 

DESERY 

• Lody z bitą śmietaną i polewą 

• Galaretka z owocami i bitą śmietaną 

• Amerykańskie mini naleśniki z owocami i polewą 

czekoladową 

 
 
 

 

 

  



 
DESERY SERWOWANE 
 

25 PLN /os. 

•Parfait cytrynowe z musem 
malinowym 

•Szarlotka na ciepło z lodami 
•Mus a’la straciatella z musem 

mango 
 
 
 

 

We własnym zakresie dostarczyć można jedynie tort, wymagany dowód zakupu – 
paragon lub faktura.  

* Ceny bufetów obowiązują dla przyjęć dla minimum 20 gości, w przypadku mniejszych przyjęć ustalane             
są indywidualnie  BUFET SŁODKI 



OFERTA ALKOHOLI 

DODATKOWO DODATKOWO 

WINO (0,75l)* 

Prosecco Amanti 
(półwytrawne, musujące) 

55 PLN 

Contenda Chardonnay 
(wytrawne, białe) 

55 PLN 

Contenda Cabernet 
Sauvignon (wytrawne, 
czerwone) 

55 PLN 

Monterio Viura (półwytrawne, 
białe) 

40 PLN 

Monterio Tempranillo 
(półwytrawne, czerwone) 

40 PLN 

OFERTA ALKOHOLI 

* Alkohol rozliczany jest według zużycia. Goście płacą za faktyczną ilość otwartych butelek na przyjęciu.  

DODATKOWO DODATKOWO NAPOJE 

ALKOHOLE 

PIWO CENA 

Żywiec beczkowe 13 PLN 

PAKIET SOFT DRINK CENA 

Pepsi, 7UP, Mirinda 23 PLN/osoba 

WÓDKA (0,5l)* 

Luksusowa 49 PLN 

Wyborowa 53 PLN 

Finlandia 71 PLN 

OFERTA ALKOHOLI 



Korina Frencel 

Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu 

tel.: +48 695 394 449 

kfrencel@qubushotel.com 

 

Ul. Składowa 2,                                        

25-505 Kielce 

tel.: +48 41 243 8 182 

fax: +48 41 243 8 200 

mailto:kfrencel@qubushotel.com

