
WYJĄTKOWE 

CHRZCINY DLA 
TWOJEGO DZIECKA 

Wychodząc naprzeciw Państwa 
potrzebom, Qubus Hotel Gorzów 
Wielkopolski, posiadający wieloletnie 
doświadczenie w organizacji chrzcin, 
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 
 
 
 

• Wyśmienita kuchnia  

• Sala na wyłączność 

• Dekoracja stołów 

• Klimatyzowane wnętrza 

• Specjalne menu oraz kącik zabaw dla dzieci 

• Opieka organizatora w trakcie trwania przyjęcia 

• Indywidualne podejście do każdego zapytania 

• Dodatkowe atrakcje na życzenie 

 

 

 

Dla naszych najmłodszych Gości przygotowaliśmy 
kącik zabaw, w którym każde dziecko znajdzie dla 
siebie zajęcie w bezpiecznym otoczeniu, w pobliżu 
rodzica. 

 

• W restauracji stolik z zabawką edukacyjną                            
i kolorowankami 

• W sali bankietowej kino dla najmłodszych oraz 
kolorowanki 

 

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 – to nic nie kosztuje. 
 
Serdecznie zapraszamy do korzystania                  
z naszych usług. 



99 PLN /os. 139 PLN /os.* 

 
PROPOZYCJA I – SERWOWANA                     
 
 
 

PRZYSTAWKA 
• Carpaccio z buraka z wędzonym serem, 
 rukolą i pomarańczowym vinaigrette         
 – 100 g 
 
ZUPA 
• Bulion królewski z lanymi kluseczkami        
 – 250 g 
 
DANIE GŁÓWNE 
•  Grillowany filet z kurczaka                            
 z bakłażanem,  czerwoną papryką                        
 i masłem czosnkowym podany                       
 z maślanym ryżem   z oliwkami                           
 i bukietem sałat –370g 
 
NAPOJE 
•  Woda mineralna – 200 ml 
•  Kawa lub herbata – 200 ml 
 

• Przyjęcie do 5h. Każda kolejna związana z 
opłatą serwisową  100 pln/h 

 

Oferta ważna do 30.04.2023. Menu wieloporcjowe przygotowane dla 15 osób. Przy przyjęciach poniżej 10 osób należy doliczyć 10% 

do wartości podanej ceny za osobę. 

 
PROPOZYCJA II - WIELOPORCJOWA 
   

 
 
 
ZUPA 
•  Krem z buraka z nutą koziego sera                   
 – 250 g/os. 
 
DANIE GŁÓWNE - 230 g/os. 
•  Grillowany filet z kurczaka z Fetą 
•  Polędwiczka wieprzowa w sosie 
  korniszonowym 
•  Łosoś w sosie cytrynowo - maślanym 
 
DODATKI - 370 g/os. 
•  Ziemniaki z koprem i masłem 
• Talarki ziemniaczane oprószone 
 parmezanem 
•  Bukiet surówek – 3 rodzaje  
 
NAPOJE 
•  Kawa, herbata oraz woda mineralna 
 niegazowana – bez ograniczeń 
 
• Przyjęcie do 5h. Każda kolejna związana         
z opłatą serwisową  100 pln/h 
 

 



199 PLN /os.*  

Oferta ważna do 30.04.2023.  Menu wieloporcjowe przygotowane dla 15 osób. Przy przyjęciach poniżej 

15 osób należy doliczyć 10% do wartości podanej ceny za osobę. 

 
PROPOZYCJA III - WIELOPORCJOWA 
   

 
ZUPA 
•  Rosół z makaronem – 250 g/os. 
 
DANIE GŁÓWNE - 230 g/os. 
•  Duszona karkówka w śmietanie 
•  Eskalopka drobiowa zapiekana z pomidorem i mozzarellą 
•  Dorsz smażony saute podany z sosem cytrynowym 
 
DODATKI - 370 g/os. 
•  Ziemniaki z koprem i masłem 
•  Kasza gryczana z prażoną cebulą i bekonem 
•  Bukiet surówek – 3 rodzaje  
 
ZIMNE PRZEKĄSKI - 380 g/os. 
•  Wybór mięs pieczonych (karkówka, schab, rolada z boczku)  
•  Faszerowany pieczony kurczak z nadzieniem z mięsa, papryki i pieczarek 
•  Roladki z szynki z musem ziemniaczano - szczypiorkowym 
•  Grillowane ziemniaczki z musem z pstrąga wędzonego 
•  Kosze pieczywa  
•  Sałatka grecka   
•  Sałatka śródziemnomorska  
 
NAPOJE 
•  Kawa, herbata oraz woda mineralna niegazowana – bez ograniczeń 
 
• Przyjęcie do 6h. Każda kolejna związana z opłatą serwisową 100 pln/h. 
 

 



PROPOZYCJA IV - WIELOPORCJOWA 
 
 
ZUPA 
• Krem z białych warzyw z czosnkowymi grzankami i czarnym sezamem – 250 g/os. 
DANIE GŁÓWNE - 230 g/os. 
•  Grillowana pierś z kurczaka z emulsją z musztardy francuskiej i natki pietruszki 
•  Polędwiczki wieprzowe w sosie pieprzowym 
•  Łosoś w sosie cytrynowo-maślanym 
DODATKI - 370 g/os. 
•  Kasza pęczak z warzywami 
•  Pieczone ziemniaki w ziołach 

•  Bukiet sałat z oliwami smakowymi, bukiety gotowanych warzyw 
ZIMNE PRZEKĄSKI - 380 g/os. 
•  Wybór mięs pieczonych (karkówka, schab, rolada z boczku) 

•  Roladka z łososia wędzonego z kremowym twarożkiem i prażonymi migdałami 
•  Pieczona galantyna z kurczaka z nadzieniem z pieczarek, papryki, cebuli i mięsa mielonego  
•  Brokuły w sosie czosnkowym oprószone prażonym słonecznikiem 

•  Pasztet pieczony w sosie żurawinowo-chrzanowym 
•  Zestaw 3 sosów zimnych: chrzanowy, musztardowo-miodowy, koktajlowy 
•  Kosze pieczywa 

•  Sałatka orientalna (cykoria, surimi rybne, ogórek, biała rzepa, papryka, kiełki sojowe, sos teryiaki)  
•  Sałatka hawajska  (mix sałat, wędzony kurczak, ananas, kukurydza, kiełki sojowe) 
DANIA CIEPŁE 
•  Zupa chilli gotowana na wołowinie podana ze świeżymi bułeczkami wieloziarnistymi – 250 g/os. 
NAPOJE 
•  Woda mineralna niegazowana – bez ograniczeń 

•  Kawa i herbata – bez ograniczeń 
•  Soki owocowe – bez ograniczeń 
 
• Przyjęcie do 7h. Każda kolejna związana z opłatą serwisową 100 pln/h. 

 

269 PLN /os.*  

Oferta ważna do 30.04.2023.  Menu wieloporcjowe przygotowane dla 15 osób. Przy przyjęciach poniżej 

15 osób należy doliczyć 10% do wartości podanej ceny za osobę. 



 
PROPOZYCJA DLA NAJMŁODSZYCH 

 
ZUPA 

• Kremowa zupa pomidorowa – 200 g 

 

DANIE GŁÓWNE 
 

•  Polędwiczki drobiowe otoczone 

 cornflakesami podane z frytkami oraz 

 surówką z marchewki z jabłkiem  - 

 100/80/80 g 

 

DESER 

•   Lody waniliowe z owocami i musem 

 truskawkowym  - 150g 

 

* Dotyczy dzieci do lat 7. 

70 PLN /os.*  



 
PROPOZYCJA DLA NAJMŁODSZYCH II 

 
ZUPA 

• Rosół z makaronem– 200g 

 

DANIE GŁÓWNE 
 

•  Delikatne włoskie kopytka serwowane            

 w sosie ze świeżych pomidorów i śmietany  

 z rumianym filetem z indyka – 250g 

 

DESER 

•  Domowe naleśniki podane do wyboru  

 z kremem czekoladowym, konfiturą 

 truskawkową lub twarożkiem waniliowym –               

 200 g/2 szt. 

 

* Dotyczy dzieci do lat 7. 

70 PLN /os.*  



OFERTA ALKOHOLI DODATKOWO DODATKOWO 

WYBÓR CIAST 

Wybór ciast deserowych  

(250g – ok. 4 kostki ciasta) 59 PLN / os. 

OWOCE FILETOWANE  
I W CAŁOŚCI 

Filetowane (200g): grapefruit, 

pomarańcza, melon miodowy, 

melon kantalupa, ananas, kiwi, 

arbuz

59 PLN / os. 

W całości (200g): banan, 

brzoskwinia, gruszka, jabłko, 

mandarynka, morela, nektarynka, 

śliwka, winogron

59 PLN / os. 

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA 

Sok owocowy (pomarańcza, 

jabłko, czerwona porzeczka) – 

1l 
12 PLN  

Pepsi / 7UP / Mirinda / Tonic 

– 0,85l 15 PLN 

Górska Natura (nie)gazowana 8 PLN / 0,5l 

NAPOJE 

• Hotel pobiera dodatkową opłatę serwisową tzw. „korkową” za wniesione napoje gazowane oraz soki owocowe - 

otwarta butelka koszt 3 PLN 

• Organizator może wnieść tort we własnym zakresie bez ponoszenia dodatkowej opłaty serwisowej 

• Organizator może wnieść ciasto i owoce we własnym zakresie za dodatkową opłatą serwisową – 15 PLN/os. 

• Napoje zakupione wraz z ofertą gastronomiczną rozliczane są według faktycznego zużycia. Goście płacą za 

faktyczną ilość otwartych napojów na przyjęciu 

• Hotel pobiera opłatę dodatkową za pojemniki plastikowe – 1 PLN/opakowanie 
 



WINO *  CENA GRAMATURA 

Alto Barrica                                                                                            
(Hiszpania półsłodkie białe) 55 PLN 0,75 

Alto Barrica                                                                                          
(Hiszpania półsłodkie czerwone) 55 PLN 0,75 

Las Montanas Chardonnay                                                                  
(Chile wytrawne białe) 55 PLN 0,75 

Las Montanas Cabernet Sauvignon                                                  
(Chile wytrawne czerwone) 55 PLN 0,75 

WÓDKA (0,5l) *  CENA GRAMATURA 

Soplica 55 PLN 0,5 

Finlandia 75 PLN 0,5 

Żubrówka biała, Luksusowa, Wyborowa 55 PLN 0,5 

• Hotel pobiera dodatkową opłatę serwisową tzw. „korkową” za wniesione alkohole - otwarta 

butelka koszt 15 PLN. 

• Alkohol zakupiony wraz z ofertą gastronomiczną rozliczany jest według faktycznego zużycia. 

Goście płacą za faktyczną ilość otwartych butelek na przyjęciu  Butelki alkoholu, które nie 

zostaną otwarte nie będą doliczane do rachunku.  

 

DODATKOWE OFERTY 



PAKIET SOFT DRINKÓW 49 PLN / os. 

Pepsi Bez ograniczeń 

7 UP Bez ograniczeń 

Mirinda Bez ograniczeń 

Soki owocowe 100% Bez ograniczeń 

Woda mineralna niegazowana Bez ograniczeń 

SŁODKI BUFET 79 PLN / os. 

Ciasto deserowe - mix rodzajów  Bez ograniczeń 

Owoce filetowane  Bez ograniczeń 

Owoce w całości  Bez ograniczeń 

DODATKOWE OFERTY 

Organizatorzy mogą we własnym zakresie tort.                                                              

Istnieje również możliwość wniesienia własnych ciast i owoców za 
dodatkową opłatą w wysokości 15 PLN/os. 



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 

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.

  

OFERTA 

CIAST 

MINIPTYSIE 
Delikatny krem budyniowy ukryty we 

wnętrzu puszystego ciasta parzonego. 



Katarzyna Górdziel 
Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu 
tel.: +48 609 800 503 
kgordziel@qubushotel.com 

 

ul. Orląt Lwowskich 3 

66-410 Gorzów Wielkopolski 

tel.: (+48 95) 735 0 735 

fax: (+48 95) 735 1 735 

mailto:kgordziel@qubushotel.com

