
OFERTA 

KONFERENCYJNA 
. 

Szanowni Państwo, 

 

z przyjemnością przedstawiam ofertę konferencyjną Qubus 

Hotel Bielsko-Biała na organizację spotkań konferencyjnych, 

biznesowych oraz szkoleń. 

 

Hotel dysponuje w pełni klimatyzowanym Centrum 

Konferencyjnym składającym się z 4 różnej wielkości sal 

konferencyjno-bankietowych.  

 

Zapytaj o wolny termin: 

marketing_bielskobiala@qubushotel.com 

mailto:marketing_bielskobiala@qubushotel.com


Rodzaj poczęstunku Cena za osobę

Przerw a kaw ow a jednorazow a 

(kaw a, herbata, w oda, ciasteczka 

francuskie z nadzieniem)

22 PLN

Przerw a kaw ow a całodzienna do 8h 

(kaw a, herbata, w oda, ciasteczka 

francuskie z nadzieniem)

35 PLN

Lunch serw ow any (zupa, danie 

głów ne, deser, napój)
55 PLN

Lunch bufetow y (zupa, danie głów ne 

do w yboru, desery, napoje)
75 PLN



SALA 

KONFERENCYJNA
Czas wynajmu

Koszt wynajęcia 

jednodniowego 

Sala A cały dzień 1500 PLN

Sala B cały dzień 1100 PLN

Sala C cały dzień 800 PLN

Sala D cały dzień 750 PLN

Rzutnik multimedialny i 

ekran
200 PLN bezpłatnie

Flipchart 50 PLN 25 PLN

Nagłośnienie (w budow ane 

w  salę)
100 PLN bezpłatnie

Mikrofon bezprzew odow y 50 PLN bezpłatnie

Do Państwa dyspozycji 

oddajemy także następujący 

sprzęt konferencyjny: rzutnik 

multimedialny, rzutnik folii, 

flipchart, odtwarzacz DVD, 

telewizor, mikrofon 

bezprzewodowy, ekran, 

nagłośnienie. 

W cenie wynajmu sali  

bezpłatny dostęp do Internetu 

WYNAJEM  SAL 

KONFERENCYJNYCH 

WYNAJEM SPRZĘTU 

KONFERENCYJNEGO / 

DZIEŃ 



CENA ZAWIERA: 

Do Państwa dyspozycji oddajemy w pełni klimatyzowane, luksusowe i nowoczesne pokoje: 

Śniadanie 

Bufet szwedzki – ponad 100 produktów 

Internet 

bezprzewodowy 
Parking 

(piętrowy, nadziemny, 

monitorowany) 

 Typ pokoju 

Cena specjalna brutto w PLN  

1 osoba  2 osoby 

Pokój 1-osobowy Na zapytanie Na zapytanie 

Pokój 2-osobowy Na zapytanie Na zapytanie 

Junior Suite Na zapytanie Na zapytanie 

OFERTA POKOI 



49 PLN/os. 

całodniowa 

• Kawa  

• Herbata (mix smaków) 

• Woda 

• Ciasteczka francuskie z nadzieniem 
 

STANDARD 

28 PLN/os.  

jednorazowa 

29 PLN/os.  

jednorazowa 

PRZERWA  KAWOWA  KLASYCZNA 

75 PLN/os. 

całodniowa 

• Kawa  

• Herbata (mix smaków) 

• Lemoniada owocowa  

• Delikatne ciastka maślane świeżo    

  opiekane w hotelu 

• Wytrawne kruche babeczki  

  z nadzieniem mięsnym, rybnym lub    

  warzywnym 

 
 

PREMIUM 

43 PLN/os.  

jednorazowa 



74 PLN/os.  

całodniowa 

• Kawa  

• Herbata (mix smaków) 

• Sok owocowy w butelkach  

• Mini desery: musy owocowe  

o smaku jagód, malin, wiśni lub 

mango 

• Mini sałatki z warzywami, mięsem 

lub rybą 
 

 

 

 

PREMIUM 

24 PLN/os.  

jednorazowa 

42 PLN/os.  

jednorazowa 

PRZERWA  FINGER  FOOD 

54 PLN/os.  

całodniowa 

• Kawa  

• Herbata (mix smaków) 

• Woda „Krystaliczne Źródło” w 

butelkach 

• Mini desery: musy owocowe  

  o smaku jagód, malin, wiśni lub    

  mango  

 
 

 

 

 

STANDARD 

31 PLN/os.  

jednorazowa 



83 PLN/os.  

całodniowa 

• Kawa  

• Herbata (mix smaków) 

• Woda kokosowa 

• Ciastka z ziarnami 

• Mix świeżych owoców  

• Mix świeżych warzyw 
 

 

 

PREMIUM 

48 PLN/os.  

jednorazowa 

25 PLN/os.  

jednorazowa 

PRZERWA  KAWOWA  FIT 

47 PLN/os. 

całodniowa 

• Kawa  

• Herbata (mix smaków) 

• Woda mineralna 

• Mix ziaren i suszonych owoców 

• Soczyste polskie jabłka 

 
 

STANDARD 

27 PLN/os. 

jednorazowa 



 

SKOMPONUJ SWÓJ 

WŁASNY ZESTAW 
 
 

•  Zupa 

•  Danie główne 

•  Deser 

•  Sok owocowy, woda 

75 PLN  
za osobę 

ZESTAWY 

OBIADOWE 

75 PLN 

 Podane ceny obowiązują dla grup powyżej 10 osób.   

 Dla mniejszych ilościowo grup należy doliczyć 15%. 



ZUPY 

DO WYBORU 

ZUPA I 
 

Aromatyczny rosół z pieczonego kurczaka z makaronem grandine 

ZUPA II 
 

Krem z dyni z chipsem z chorrizo 

ZUPA III 
 

Bulion drobiowy z mięsnymi pierożkami 

ZUPA IV 
 

Staropolski żurek z jajkiem 

ZUPA V 
 

Aksamitny krem z kalafiora  



DANIE 

GŁÓWNE 

DO WYBORU 

DANIE GŁÓWNE I 
 
Miruna smażona ze skórką w aromacie ziół i cytrusów serwowana  

z puree ziemniaczanym i sałatką z roszponki i jabłka 

DANIE GŁÓWNE II 
 
Dorsz w panierce z orzechów i sera podany z pieczonymi  

ziemniaczkami i brokułami na parze 

 

DANIE GŁÓWNE III 
 
Pieczeń z indyka z sosem Cafe de Paris podana z risotto z kurkami  

i dynią oraz mixem sałat 

 
DANIE GŁÓWNE IV 
 
Sztuka mięsa z sosem chrzanowym podana z ziemniakami z wody  z 

koperkiem i surówką z marchwi 

DANIE GŁÓWNE V 
 
Schab z grilla z sosem barbecue serwowany z frytkami stekowymi i 

grillowanymi warzywami 



DANIE 

GŁÓWNE 

DO WYBORU 

DANIE GŁÓWNE VI 
 
Włoskie pierożki Tortellaci z borowikami podane z sosem winno-

śmietanowym 

DANIE GŁÓWNE X / WEGETARIAŃSKIE 
 
Makaron pappardelle z liśćmi szpinaku i pomidorkami koktajlowymi 

DANIE GŁÓWNE VIII / WEGAŃSKIE 
 
Risotto dyniowe 
 

DANIE GŁÓWNE VII 

Gnocchi z kurczakiem i sosem pomodoro 

 

DANIE GŁÓWNE IX / WEGAŃSKIE 
 
Gulasz z cieciorki 



DESERY 

DO WYBORU 
DESER I 
 

Ciasto orzechowiec 

DESER II 
 

Strudel jabłkowy podany z bitą śmietaną 

DESER III 
 

Lody waniliowe z sosem czekoladowo-pieprzowym 

DESER IV 
 

Creme brulee z jagodami 

DESER V 
 

Mus czekoladowy z prażonym słonecznikiem 

 



250g 

250g 

 

ZESTAW I 
 

Zupa: Krem selerowy z grzankami 

  

Danie główne (bemar):  

• Schab faszerowany słoniną 

podany z sosem demi glace  

• Sandacz saute podany na 

sałatce z ziemniaka i pora  

• Kasza gryczana 

• Ziemniaki z boczkiem  

• Marchew z majerankiem  

• Brokuł zapieczony z serem  

Deser: Panna cotta z owocami  

69 PLN  
za osobę 

69 PLN  
za osobę 

MENU 

BUFETOWE 

99 PLN 

 Każdy zestaw zawiera sok, kawę lub herbatę.  

 Podane ceny obowiązują dla grup powyżej 20 osób.  

 Dla mniejszych ilościowo grup należy doliczyć 15%. 
 

 

ZESTAW I 
 

Zupa: Krem brokułowy z płatkami 

migdałowymi 

  

Danie główne (bemar):  

• Grillowany schab z sosem 

pieprzowym 

• Sandacz podany na sałatce              

z pomidorków cherry i orzechów 

• Ziemniaki z grilla 

• Panierowane kulki ryżowe  

• Pomidor prowansalski 

• Kalafior w śmietanie 
 

Deser: Deser stracciatella 

99 PLN za osobę 99 PLN za osobę 

 

ZESTAW II 
 

Zupa: Crema di pomodoro 

  

Danie główne (bemar):  

• Filet z kurczaka szpikowany boczkiem 

podany z sosem cebulowym 

• Dorsz w sosie pomidorowym  

• Gnocchi bazyliowe 

• Rosti ziemniaczane 

• Gotowane warzywa z masłem 

czosnkowym 

• Żółta fasolka szparagowa                            

z bułką tartą 

Deser: Ciasto makówka z jabłkiem 



250g 

250g 

 

ZESTAW IV 
 

Zupa: Zupa gulaszowa z kminkiem 
 

Danie główne (bemar): 

• Grillowana karkówka z cebulą 

• Karmazyn podany na grillowanej 

cukinii 

• Ziemniaki z pieca z masłem 

koperkowym 

• Gratin ziemniaczane 

• Salsa paprykowo-pomidorowa 

• Warzywa barbecue 
 

Deser: Banany w sosie karmelowym 

 

ZESTAW III 
 

Zupa: Zupa chłopska z ziemniakami 
 

Danie główne (bemar): 

• Polędwiczka wieprzowa w sosie 

pieczarkowym 

• Dorsz w słoneczniku  

• Kostka ziemniaczana                                

z  rozmarynem 

• Ziemniaki z wody z koperkiem 

• Szpinak z czosnkiem i warzywami na 

śmietanie 

• Pietruszka pieczona z marchwią                   

i tymiankiem 

Deser: Tiramisu z sosem mango 

99 PLN za osobę 99 PLN za osobę 

 Każdy zestaw zawiera sok, kawę lub herbatę.  

 Podane ceny obowiązują dla grup powyżej 20 osób.  

 Dla mniejszych ilościowo grup należy doliczyć 15%. 
 

MENU 

BUFETOWE 

99 PLN 



Jeśli chcą Państwo dowiedzieć 

się więcej na temat oferty, 

zapraszamy do kontaktu: 

Dział Sprzedaży i Marketingu 

Tel. (+48) 33 470 21 82, 83, 89 

marketing_bielskobiala@qubushotel.com 

 

Qubus Hotel Bielsko-Biała 

ul. Mostowa 2 

43-300 Bielsko-Biała 

tel.: (+48) 33 470 2 100 

fax: (+48) 33 470 2 200 

 

mailto:krozanska@qubushotel.com

