
WYJĄTKOWE 

CHRZCINY DLA 

TWOJEGO DZIECKA 

Chrzciny Waszego dziecka to ważne wydarzenie 

w życiu duchowym dla całej rodziny. 

Aby nie musieli Państwo martwić się organizacją 

przyjęcia, zapraszamy do skorzystania z oferty 

przygotowanej przez Qubus Hotel Gliwice. 

                    

Z przyjemnością zadbamy o każdy szczegół 

Państwa uroczystości. Połączenie wyśmienitej 

kuchni oraz profesjonalnej obsługi sprawi,  

że będzie ona niepowtarzalna.  



NASZA OFERTA 
 

•  Kącik zabaw dla dzieci 

•  Wyśmienite menu 

•  Atrakcyjne ceny noclegów 

•  Elegancka dekoracja stołów 

•  Klimatyzowane wnętrza 

•  Możliwość obsługi w języku angielskim 

Uprzejmie informujemy, że powyższa 

oferta jest jedynie wstępną propozycją      

i jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie 

oraz uwagi.  

 

W przypadku jakichkolwiek pytań, 

służymy wszelką pomocą i pozostajemy 

do dyspozycji.  

Wystarczy do nas zadzwonić lub napisać.  

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.  

 

TROSZCZYMY SIĘ O 

NAJMŁODSZYCH 
 
Dla naszych najmłodszych Gości 

przygotowaliśmy kącik zabaw,  

w którym każde dziecko znajdzie       

dla siebie zajęcie w bezpiecznym 

otoczeniu, w pobliżu rodzica.   

 



PROPOZYCJA  II 

 

DANIA GŁÓWNE 

•  Włoska zupa minestrone 

•  Antrykot z kurczaka podawany z sałatką  

 z pieczonych ziemniaków, fasolki i 

 marchewki z masełkiem ziołowym 

DESER 

• Wybór ciast domowych 

NAPOJE 

•  Sok owocowy  

•  Woda niegazowana  

•  Kawa lub herbata 

PROPOZYCJA  I 

 

DANIA GŁÓWNE 

•  Tradycyjny rosół z makaronem 

•  Rolada wieprzowa z sosem podana z 

kluskami śląskimi oraz modrą kapustą z 

boczkiem 

DESER 

• Wybór ciast domowych 

NAPOJE 

•  Sok owocowy  

•  Woda niegazowana  

•  Kawa lub herbata 

105 PLN za osobę 

PROPOZYCJE  

DAŃ SERWOWANYCH 

110 PLN za osobę 



PROPOZYCJA  II 

OBIAD 

• Zupa serwowana 

• Drugie danie (do wyboru 2 różne opcje) 

podane  na paterach 

DESER 

WYBÓR CIAST DOMOWYCH 

NAPOJE 

•  Sok owocowy/ woda niegazowana / kawa lub 

herbata 

ZIMNA PŁYTA 

PROPOZYCJA  I 

OBIAD 

• Zupa serwowana 

• Drugie danie (do wyboru 2 różne opcje) 

podane na paterach 

DESER 

WYBÓR CIAST DOMOWYCH 

NAPOJE 

•  Sok owocowy/ woda niegazowana / kawa 

lub herbata 

 

PROPOZYCJA  III 
 

OBIAD 

• Zupa serwowana 

• Drugie danie (do wyboru 2 różne opcje) podane  na paterach 

DESER 

PATERA ŚWIEŻYCH OWOCÓW 

WYBÓR CIAST DOMOWYCH 

NAPOJE 

• Sok owocowy/ woda niegazowana / kawa lub herbata 

ZIMNA PŁYTA 

KOLACJA SERWOWANA NA CIEPŁO 

149 PLN za osobę 189 PLN za osobę 

229 PLN za osobę 

PROPOZYCJE  

DAŃ BUFETOWYCH 



PROPOZYCJA  DLA NAJMŁODSZYCH 

 

DANIA GŁÓWNE 

 

• Rosół z makaronem   

   lub kremowa zupa pomidorowa 
 
• Polędwiczki drobiowe otoczone płatkami              

   kukurydzianymi, podane z frytkami  

 i ketchupem 

 lub  

•  Gnocchi z indykiem (delikatne włoskie kopytka,    

 serwowane  w sosie ze świeżych pomidorów  

 i śmietany z rumianym filetem z indyka) 

  

DESER 

•  Sałatka owocowa z miętą lub mały puchar 

lodowy z bitą śmietaną i owocami 

NAPOJE 

•  Sok owocowy (2 rodzaje do wyboru),  

•  Woda niegazowana,  

•  Kawa lub herbata 

 

MENU  

DLA DZIECI 

49 PLN za osobę 



65 PLN /os.  

PROPOZYCJA ZAKĄSEK W 

RAMACH ZIMNEJ PŁYTY 

• Patera pieczonych mięs (schab w 

ziołowej obsypce, karkówka szpikowana 

czosnkiem, pieczeń z indyka 

nadziewana śliwką i morelą)  

• Deska serów mieszanych 

• Jajka w sosie tatarskim  

• Ruloniki z szynki z nadzieniem 

• Tymbaliki z kurczaka 

• Babeczki z kremem twarożkowym  

• Deska serów twardych z orzechami  

• Sałatka z brokułów z prażonymi 

migdałami  

• Bukiet sałat z kawałkami wędzonego 

łososia z pomidorkami cherry  

• Sałatka jarzynowa z białą fasolą   

• Wybór pieczywa, masło 

50g 

 

 

 

50 g 

50 g 

50 g 

50 g 

130 g 

130 g 

130 g 

 

150 g 

 

150 g 



SERWIS TORTU  
 

 

 

• Możliwość wniesienia własnego tortu z 

koniecznością przedstawienia pokwitowania 

zakupu w cukierni (paragon, faktura) 

•  Wszelakie dodatki do tortu jak świeczki, race itd. 

nie są zapewniane przez hotel  

• Jednorazowa opłata za obsługę tortu wynosi 

50PLN 

 

TORT 

50PLN 

jednorazowo 



SZARLOTKA 
Na kruchym cieście gruba warstwa 

jabłek z dodatkiem cynamonu.  

SERNIK BISZKOPTOWY  
Z KAKAOWĄ KRUSZONKĄ 

Delikatny sernik pokryty 
aromatyczną, kakaową kruszonką 

BROWNIE 
Mocno czekoladowe, wilgotne 

ciasto pokryte chrupiącą warstwą 
karmelu i orzechów 

MAKOWE Z RODZYNKAMI 
Tradycyjne ciasto makowe z 

rodzynkami na biszkoptowym spodzie. 
Pachnące migdałami. Wierzch 

posypany 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.  

MINIPTYSIE 

Delikatny krem budyniowy 
ukryty we wnętrzu puszystego 

ciasta parzonego. 

OFERTA CIAST 



Jessica Zielińska 
Specjalista ds. Sprzedaży  

i Marketingu 

 

tel. 32 300 1 198 

kom. 691 087 776 

jzielinska@qubushotel.com 

 

 

 

 

Qubus Hotel Gliwice *** 

ul. Dworcowa 27 

44-100 Gliwice 
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