
OFERTA 
WESELNA 

A po weselu podróż 

poślubna za 1 PLN 



• Zaproszenie na podróż poślubną do 1 z 11 hoteli 
sieci Qubus Hotel 

 
• Romantyczną kolację dla Nowożeńców w I rocznicę ślubu 
 
• Apartament dla Młodej Pary ze śniadaniem do łóżka 

 

ORAZ 
 

• Wyśmienite menu i dania komponowane przez Szefa Kuchni 

• Profesjonalną obsługę kelnerską 

• Eleganckie, klimatyzowane sale z dziennym oświetleniem 

• Promocyjne ceny na pokoje dla Gości weselnych 

• Bezpłatny parking dla Gości z możliwością odbioru auta         
w niedzielę 

• Menu dla dzieci do lat 3 bezpłatnie, od 4 do 7 lat –  50% 

• Wsparcie specjalisty ds. organizacji przyjęć weselnych 

• Możliwość wyjścia na zamknięty taras letni 

•  Kieliszek francuskiego wina musującego na powitanie Gości 

OFERUJEMY 



PODRÓŻ POŚLUBNA 
ZA 1 PLN 

A PO WESELU U NAS… 
• otrzymasz voucher na podróż poślubną do jed- 

nego z naszych 11 hoteli w całej Polsce za 1 PLN 
• Voucher dotyczy pobytu weekendowego 

w pokoju 2-osobowym ze śniadaniem: 

DODATKOWE 
ATRAKCJE 

W WYBRANYCH HOTELACH CZEKAJĄ 
WYJĄTKOWE ATRAKCJE: 

• W Gdańsku i Krakowie bezpłatny rejs Q-Łódką 
Możliwość skorzystania z centrum fitness, 
basenu, sauny oraz siłowni Legnicki 
Irish Pub z oryginalnymi irlandzkimi napojami 
I wiele więcej… 

• Sam zdecyduj w którym z naszych 
hoteli spędzisz romantyczny weekend 
poślubny! 

Różnorodne produkty na śniadanie. 
Wszystkie są świeże, naturalne 

i najwyższej jakości. Dzięki wieloletniemu 
doświadczeniu sieć Qubus Hotel 

korzysta ze sprawdzonych rozwiązań. 
Jakość wszystkich składników jest codziennie 

weryfikowana, zarówno przez kucharzy, 
jak i pracowników obsługi śniadań. 

ŚNIADANIE Z PONAD 
100 PRODUKTÓW 

JEDNODNIOWY DWUDNIOWY 
w przypadku przy organizacji 

organizacji imprezy imprezy za kwotę 
za kwotę minimum minimum 

6000 PLN netto 12000 PLN netto 



MENU OBIADU WESELNEGO 149 PLN / os. 

KIELISZEK WINA MUSUJĄCEGO 

 

ZUPA 
• Tradycyjny rosół z makaronem 
 

DANIA GŁÓWNE 
• Eskalopka drobiowa zapiekana z pomidorem i mozzarellą w sosie śmietanowo - koperkowym 
• Polędwiczka wieprzowa grillowana podana z duszonymi jabłkami i majerankiem 
• Dorsz pieczony w pomidorach z aromatem ziół prowansalskich 
 (230 g/os.) 
 

DODATKI 
• Ziemniaki z koprem  
• Gnocchi z masłem posypane szczypiorkiem (225 g/os.) 
• Bukiety surówek – 3 rodzaje (150 g/os.) 
 

NAPOJE 
• Kawa/herbata bez limitu 
• Soki owocowe 
• Woda mineralna niegazowana 
• * Napoje zimne 1,5l/os. 

 

Przyjęcie do 4h. Każda kolejna godzina wiąże się z dodatkową opłatą serwisową w wysokości 150 pln/h .                         
Menu dla min.15 osób.; Cena może ulec waloryzacji w związku ze wzrostem  wskaźnika cen towarów i usług 
konsumpcyjnych publikowanych przez GUS (zapisy  szczegółowe zawarte w umowie) 

 

 



OFERTA CIAST 

MINIPTYSIE 
Delikatny krem 
budyniowy ukryty 
we wnętrzu puszystego 
ciasta parzonego.. 

SACHER 
Aromatyczne ciasto 
kakaowe przełożone 
marmoladą z moreli. 
Udekorowane warstwą 
pasty kakaowej. 

PÓŁKRUCHE 
ZE ŚLIWKAMI 
Półkruche ciasto 
pokryte warstwą 
aromatycznych śliwek, 
całość udekorowana 
kruszonkąz ciasta 
francuskiego. 

SZARLOTKA 
Na kruchym cieście 
gruba warstwa jabłek 
z dodatkiem cynamonu. 
Jego szczególny 
aromat uwalnia się 
po podgrzaniu ciasta. 
Udekorowany kratką 
z ciasta francuskiego. 

BROWNIE 
Mocno czekoladowe, 
wilgotne ciasto pokryte 
chrupiącą warstwą 
karmelu i orzechów 

SEROMAKOWE 
Soczyste ciasto 
jogurtowe udekorowane 
delikatną masą serową 
i makiem. 

MAKOWE 
Z RODZYNKAMI 
Tradycyjne ciasto 
makowe z rodzynkami 
na biszkoptowym 
spodzie. Pachnące 
migdałami. Wierzch 
posypany kruszonką. 

SERNIK BISZKOPTOWY 
ZCIEMNĄ KAKAOWĄ 
KRUSZONKĄ 
Delikatny sernik pokryty 
aromatyczną, kakaową 
kruszonkąpo podgrzaniu 
ciasta. Udekorowany kratką 
z ciasta francuskiego. 



ALKOHOLE 

WINO * CENA GRAMATURA 

Las Montanas  Cabernet Sauvignon Blanc (Chile) 59 PLN 0,75 ml 

Las Montanas  Chardonnay (Chile) 59 PLN 0,75 ml 

Alto Barrica  red semi sweet (Hiszpania) 49 PLN 0,75 ml 

Alto Barrica  white semi sweet (Hiszpania) 49 PLN 0,75 ml 

Wino musujące Charles de Beaucour 

 

45 PLN 0,75 ml 

WÓDKA (0,5L) * CENA GRAMATURA 

Soplica 59 PLN 0,5 ml 

Luksusowa 59 PLN 0,5 ml 

Pan Tadeusz 75 PLN 0,5 ml 

Wyborowa 69 PLN 0,5 ml 

Finlandia 90 PLN 0,5 ml 

* Alkohol zakupiony wraz z ofertą gastronomiczną rozliczany jest według faktycznego zużycia. Goście płacą za faktyczną ilość otwartych butelek 
na przyjęciu weselnym. Butelki alkoholu, które nie zostaną otwarte nie będą doliczane do rachunku. W przypadku wniesienia własnego alkoholu 
obowiązuje opłata korkowa w wysokości 20pln/butelkę.  



Obsługa wprost rewelacyjna. Każda z osób stanęła na wysokości 
zadania, nic dodać nic ująć więc polecamy każdemu. 
Przygotowanie Sali według próśb i woli, wspaniały wachlarz 
możliwości, profesjonalnie prowadzony jak „dziecko za rękę”. 
Gość jest zawsze zadowolony z podpowiedzi i oceny pomysłów 
Młodej Pary. 

Justyna i Maciej 
Marzec 2017 

Jedzenie bardzo smaczne, pięknie podane. Jedzenia bardzo 
dużo, bardzo fajnie podane ciasto – w małych kawałkach. 
Smaczna kawa! Wystrój Sali delikatny (taki jak chcieliśmy). 
Przestronnie, parkiet piękny! POLECAMY! DZIĘKUJEMY! 

Basia i Marcin 
Czerwiec 2020 



ZAPRASZAMY 
NA SPOTKANIE 

ZE SPECJALISTĄ 

 



Pozdrawiam, 

Katarzyna Górdziel 
Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu 

 
kom: +48 609 800 503 

kgordziel@qubushotel.com 
marketing_gorzow@qubushotel.com 

QUBUS HOTEL GORZÓW WLKP.    |    Orląt Lwowskich 3     |     66-410 Gorzów Wlkp.    |     tel.: (+48 ) 95 73 63 100  |   fax: (+48) 95 73 63 200 


