
OFERTA 
KOMUNIJNA 

Komunia Waszego Dziecka to niezwykle ważne 

wydarzenie dla całej rodziny.  

To także wiele istotnych spraw i zadań, które należy 

zrealizować, aby odpowiednio uczcić ten dzień.  

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom,  

Qubus Hotel Gliwice,  posiadający wieloletnie 

doświadczenie w organizacji przyjęć komunijnych, 

przygotował wyjątkową ofertę.  

Z przyjemnością zadbamy o każdy szczegół Państwa 

przyjęcia.  

Połączenie wyśmienitej kuchni oraz profesjonalnej 

obsługi sprawi, że będzie ono niepowtarzalne.  

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.  



NASZA OFERTA 
 

•  Kącik zabaw dla dzieci 

•  Wyśmienite menu 

•  Elegancka dekoracja stołów 

•  Klimatyzowane wnętrza 

•  Możliwość obsługi w języku angielskim 

•  Atrakcyjne ceny noclegów 

Uprzejmie informujemy, że poniższa 
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.   
 



140 PLN /os.* 

 
PROPOZYCJA I - SERWOWANA 
 
 
ZUPA 
• Domowy rosół z makaronem z marchewką 
oraz świeżo siekaną natką pietruszki 
 
DANIE GŁÓWNE  
• Tradycyjna rolada śląska serwowana z 
kluskami oraz czerwoną kapustą z boczkiem 
 
 
DESER 
• Gorąca szarlotka serwowana z bitą śmietaną  
 i lodami waniliowymi 
 
 
 
NAPOJE 
•  Sok owocowy  
•  Woda mineralna  
•  Kawa lub herbata 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROPOZYCJA II- SERWOWANA 
 
 
ZUPA 
• Krem pomidorowy podawany z chrupiącą 
grzanką 
 
DANIE GŁÓWNE  
• Soczyste polędwiczki wieprzowe w sosie 
borowikowym ,w towarzystwie rumianych 
kopytek oraz sałatki z buraków z żurawiną 
 
DESER 
•  Puchar lodowy 
•  Wybór ciast domowych (podane na paterze,  
 2 rodzaje ciasta do wyboru) 
 
NAPOJE 
•  Sok owocowy 
•  Woda mineralna 
•  Kawa lub herbata 
 

150 PLN /os.* 

PROPOZYCJE  
DAŃ 
SERWOWANYCH 
PORCJOWO  

Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany cen dań/menu jeśli  

ceny produktów  u dostawców z przyczyn niezależnych gwałtownie wzrosną. 



PROPOZYCJA  I 

OBIAD 

• Zupa serwowana – rosół domowy 

• Rolada wieprzowa, pieczona pierś z indyka 
marynowana w ziołach, polędwiczki 
wieprzowe  

• Młode ziemniaki z koperkiem, kluski śląskie 

• Młoda kapusta duszona z bekonem  

i koperkiem, sałatka z kapusty czerwonej  

z rodzynkami i jabłkiem, mix sałat  

z ogórkiem zielonym i sosem 

DESER 

• Panna Cotta z musem malinowym 

• Owoce filetowane sezonowe 

• Wybór ciast domowych 

NAPOJE 

• kawa lub herbata 

• woda mineralna niegazowana 

• sok owocowy 

 

PROPOZYCJE  
DAŃ PODAWANYCH 
NA PATERACH  

139 PLN za osobę 

180 PLN za osobę 

PROPOZYCJA  II 

OBIAD 

• Zupa serwowana – Rosół domowy 

• Rolada wieprzowa, pieczeń ze schabu  

z konfiturą z czerwonej cebuli, smażony 
dorsz po parysku na młodych warzywach 

• Młode ziemniaki z koperkiem, gnocchi 

• Młoda kapusta duszona z bekonem  

i koperkiem, mizeria z sosem do wyboru, 
gotowane warzywa z masłem  

DESER 

• Parfait z chałwy i czekolady z owocami 
sezonowymi 

• Owoce filetowane sezonowe 

• Wybór ciast domowych 

• Wybór ciastek francuskich 

NAPOJE 

• kawa lub herbata 

• woda mineralna niegazowana 

• sok owocowy 

210 PLN za osobę 

Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany cen dań/menu jeśli  

ceny produktów  u dostawców z przyczyn niezależnych gwałtownie wzrosną 



PROPOZYCJA  III 

OBIAD 

• Przystawka: Pierożek z musem z łososia z sosem winnym 

• Zupa serwowana – krem z białych warzyw z ziołową grzanką 

• Medaliony z polędwiczek wieprzowych zapiekane z pomidorami i mozzarellą, 
pieczone udko kacze z jabłkami i pomarańczami, łosoś pieczony w posypce 
pistacjowej na młodym szpinaku 

• Młode ziemniaki z koperkiem, gnocchi z suszonymi pomidorami, kasza pęczak 
z młodymi warzywami 

• Młoda kapusta duszona z bekonem i koperkiem, mizeria z sosem do wyboru, 
gotowane warzywa z masłem  

DESER 

• Puchar Qubus (lody waniliowe, truskawki, maliny, bita śmietana, polewa) 

• Owoce filetowane sezonowe 

• Wybór ciast domowych 

• Wybór ciastek francuskich 

NAPOJE 

• kawa lub herbata 

• woda mineralna niegazowana 

• sok owocowy 

• lemoniada cytrynowo-pomarańczowa 

PROPOZYCJE  
DAŃ 
PODAWANYCH NA 
PATERACH  

250 PLN za osobę Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany cen dań/menu jeśli  

ceny produktów  u dostawców z przyczyn niezależnych gwałtownie 

wzrosną 



115PLN /os.  

PROPOZYCJA ZAKĄSEK W 
RAMACH ZIMNEJ PŁYTY 

• Patera pieczonych mięs (schab w ziołowej 

obsypce, karkówka nadziewana pieczarkami, 

pieczeń z indyka z morelą)  

• Deska serów mieszanych 

• Jajka faszerowane 

• Tymbaliki z kurczaka 

• Rolada ze szpinaku 

• Babeczki z kremem twarożkowym  

• Pikle (ogórek konserwowy, papryka,  

pieczarki itd.) 

• Kompozycja sałat z melonem, 

granatem oraz grillowanym kurczakiem 

lub serem pleśniowym 

• Sałatka z brokułów z prażonymi 

migdałami  

• Sałatka jarzynowa z białą fasolą   

• Wybór pieczywa, masło 

100 g 

 
 

100 g 

50 g 

100 g 

100 g 

80 g 

50 g 

 

150 g 

 

 

150 g 

 

150 g 

Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany cen dań/menu jeśli  

ceny produktów  u dostawców z przyczyn niezależnych gwałtownie wzrosną



MENU DZIECIĘCE 

35 PLN za osobę 69PLN za osobę 

OBIAD (serwowany) 

• Zupa serwowana – rosół z makaronem 

• Nuggetsy z kurczaka lub pierś z kurczaka grillowana 

  z frytkami lub ziemniakami 

  z koperkiem z surówką z marchewki i jabłka   

 

DESER (serwowany) 

• Puchar Qubus (lody waniliowe, truskawki, maliny, bita 
śmietana, polewa) 

 

NAPOJE 

• herbata 

• woda mineralna niegazowana 

• sok owocowy 

• lemoniada cytrynowo-pomarańczowa 



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 



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

 
 
Qubus Hotel Gliwice *** 
ul. Dworcowa 27 
44-100 Gliwice 
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