
WYJĄTKOWE 

CHRZCINY DLA 

TWOJEGO DZIECKA 

Chrzciny Waszego dziecka to ważne wydarzenie 

w życiu całej rodziny. Aby nie musieli Państwo 

martwić się organizacją przyjęcia, zapraszamy do 

skorzystania z oferty przygotowanej przez Qubus 

Hotel Legnica. 

                    

Z przyjemnością zadbamy o każdy szczegół 

Państwa uroczystości. Połączenie wyśmienitej 

kuchni oraz profesjonalnej obsługi sprawi,  

że będzie ona niepowtarzalna.  



NASZA OFERTA 

 

 

• Sala na wyłączność bez dodatkowych opłat 

• Elegancka dekoracja stołów 

• Kącik dla mamy i dziecka 

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.  

 

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 I  
 

ZUPA (jedna do wyboru) 

• Rosół domowy 

• Krem z kalafiora z grzankami 

 

DANIE GŁÓWNE PODANE NA PÓŁMISKACH (dwa do wyboru) 

• Polędwica z dorsza panierowany  w prażonych pestkach słonecznika 

• Cordon bleu, czyli schab nadziewany  serem i szynką 

• Zrazy śląskie zawijane z musztardą, boczkiem i ogórkiem w sosie własnym 

• Grillowany filet z kurczaka w sosie koperkowym 

 

DODATKI 
• Ziemniaki z koperkiem 
• Kluski śląskie 
• Bukiet surówek (3 rodzaje) 
 
 BUFET SŁODKI 
• Patera ciast domowych 
 

NAPOJE 

•  Woda mineralna 

•  Sok owocowy (pomarańcza, jabłko) 

•  Kawa z mlekiem / wybór herbat smakowych 

  . 

PROPOZYCJA  

120 PLN/OS.   



 
 
PROPOZYCJA DLA NAJMŁODZYCH 

ZUPA  

• Rosół domowy 

 

DANIE GŁÓWNE (JEDNO DO WYBORU) 

• Stripsy z kurczaka, podane z frytkami oraz surówką 

• Makaron z sosem bolońskim 

• Polędwiczka wieprzowa  z ziemniakami i surówką 

  

DESER (JEDEN DO WYBORU) 

• Amerykańskie mini naleśniki z bananami i sosem czekoladowym 

• Mus czekoladowy z owocami 

 

NAPOJE 

• Soki owocowe 

• Woda mineralna niegazowana 
 
  

PROPOZYCJA DLA NAJMŁODSZYCH 

70 PLN/OS. 



 
• Półmisek swojskich wędlin z naszej wędzarni 
 
 
• Roladki z kurczaka ze szpinakiem i serem feta 
 
 
• Sałatka Gyros 
 
 

• Sałatka Cezar 
 
 

• Deska serów 
 
 
• Ruloniki z szynki ze szparagami i serkiem 
śmietankowym 
 
 
• Pieczywo mieszane / masło 

ZESTAW ZAKĄSEK ZIMNYCH 

79 PLN/OS. 
DODATKOWE DANIA CIEPŁE: 

• Tradycyjny barszcz czerwony  

z krokietem z kiszoną kapustą  

i pieczarkami 

19 PLN 

• Zupa gulaszowa 23 PLN 

• Żurek z ziemniakami i kiełbasą 19 PLN 



  

DODATKOWO 

 

Owoce filetowane/Owoce w całości  

250g/ porcja  30 PLN/os. 

 

 

 

 

Dodatkowe napoje 

napoje gazowane:  

(Pepsi, 7UP, Mirinda) 12 PLN/ 0,85L

 

 

  

 

WINO (0,75l) 

Wino bankietowe  

(białe/czerwone półwytrawne) 45 PLN 

 

 

Wino bankietowe  

(białe/ czerwone półsłodkie  45 PLN

 

Wino musujące 45 PLN 

 

WÓDKA (0,5l) 

 
Wyborowa  55 PLN 

 

Finlandia  75 PLN  

* Alkohol zakupiony wraz z ofertą 

gastronomiczną rozliczany jest według zużycia. 

Goście płacą za faktyczną ilość otwartych 

butelek na przyjęciu. Butelki alkoholu, które nie 

zostaną otwarte nie będą doliczane do 

rachunku. 



Qubus Hotel Legnica 
ul. Skarbowa 2  
59-220 Legnica 
 
Tel.: (+48 76) 866 2 182/183 
Fax: (+48 76) 866 2 200 
Email: 
marketing_legnica@qubushotel.com 


