
OFERTA 
OBIADÓW

WESELNYCH
A po weselu podróż 

poślubna za 1 PLN



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

• Romantyczną kolację dla Nowożeńców w I rocznicę ślubu

• Apartament dla Młodej Pary ze śniadaniem do łóżka

ORAZ

• Kompleksową organizację Ceremonii Zaślubin

• Klimatyzowaną salę restauracyjną dla 60 osób

• Profesjonalną obsługę kelnerską

• Degustację potraw dla Pary Młodej po podpisaniu umowy

• Promocyjne ceny na pokoje dla Gości weselnych

• Bogate menu przygotowane przez doświadczonych Szefów Kuchni

• Pokrowce, delikatne dekoracje kwiatowe oraz  serwety w dowolnej 
kolorystyce w atrakcyjnej cenie

• Kącik zabaw dla najmłodszych

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.

ŚNIADANIEZ PONAD
100 PRODUKTÓW

JEDNODNIOWY DWUDNIOWY
w przypadku przy organizacji

organizacji imprezy imprezy za kwotę
za kwotę minimum minimum

6000 PLN brutto 12000 PLN brutto



MENU WESELNE KLASYCZNE
DANIA SERWOWANE 

POZYCJA I   – 145 PLN/OS. 

ZUPA
• Tradycyjny rosół z makaronem

DANIE GŁÓWNE
• Łosoś norweski smażony na ruszcie podany z 

masłem ziołowym i ziemniakami smażonymi 
w łupinach oraz gotowanymi warzywami 

DESER
• Mus kawowy z likierem amaretto

NAPOJE (bez limitu)
• Kawa, herbata
• Woda mineralna niegazowana

POZYCJA II   – 159 PLN/OS. 

PRZYSTAWKA 
• Włoska sałatka Caprese podana na 

aromatycznej rukoli z sosem pesto

ZUPA
• Zupa Benedyktyńska podana z jajkiem

w koszulce

DANIE GŁÓWNE
• Polędwica wieprzowa podana z zapiekanymi 

ziemniakami i sosem pieprzowym oraz 
bukietem jarzyn

DESER
• Crumble śliwkowe z lodami waniliowymi

NAPOJE (bez limitu)
• Kawa, herbata
• Woda mineralna niegazowana



MENU WESELNE
DANIE OBIADOWE PODANE WIELOPORCJOWO 

POZYCJA I   – 175 PLN/OS. 

PRZYSTAWKA 
• Grillowane warzywa skropione oliwą z aromatem 

cytrynowym podane z soczystym melonem oraz 

włoską szynką parmeńską 

ZUPA
• Consomme pomidorowe z płatkami parmezanu, 

świeżą bazylią i ravioli szpinakowym

DANIE GŁÓWNE
• Duszona polędwiczka wieprzowa otulona boczkiem 

wędzonym w towarzystwie liści szałwii 

• Grillowana pierś z kurczaka podana ze złocistymi 

pieczarkami z dodatkiem aromatycznej kolendry 

DODATKI
• Włoskie kluski gnocchi podane w aksamitnym sosie 

śmietanowym 

• Bukiet sezonowych surówek 

• Chrupiące warzywa otulone wiejskim masłem i 

mieszanką świeżych ziół

DESER
• Brzoskwiniowe ragu z syropem trzcinowym podane 

z lodami z prawdziwej wanilii oraz bitą śmietaną 

NAPOJE (bez limitu)
• Kawa, herbata

• Woda mineralna niegazowana

POZYCJA I   – 209 PLN/OS. 

PRZYSTAWKA 
• Grillowany pomidor obsypany świeżą bazylią, 

podany na włoskim serku mascarpone

ZUPA
• Krem kalafiorowy podany z pieczonym rostbefem 

DANIE GŁÓWNE
• Grillowana pierś kacza otulona figami

• Filety z soli podane na liściach świeżego szpinaku z sosem 

marchewkowym 

• Filet z kurczaka z plastrami pomidora zapiekany z serem 

mozzarella 

DODATKI
• Młode ziemniaki z dodatkiem wiejskiego masła oraz 

świeżego kopru 

• Bukiet sezonowych surówek 

• Smażone chrupiące warzywa w towarzystwie 

L’Aceto Basamico di Modena

DESER
• Mus malinowo-jogurtowy w towarzystwie świeżych 

truskawek oraz aromatycznej mięty 

NAPOJE (bez limitu)
• Kawa, herbata

• Woda mineralna niegazowana



PRZEKĄSKI ZIMNE
• Roladki z łososia wędzonego 

• Wybór wędlin polskich 

• Szynka pieczona w miodzie i chilli

• Ruloniki z szynki z sałatką jarzynową 

• Śledź w śmietanie z jabłkiem 

• Deska serów polskich

• Pieczywo mieszane wraz z masłem

NAPOJE (bez limitu)
• Kawa, herbata

• Woda mineralna niegazowana

MENU WESELNE
DANIE OBIADOWE  PODANE WIELOPORCJOWO 

POZYCJA III   – 285 PLN/OS. 

PRZYSTAWKA 
• Włoska sałatka Caprese podana na aromatycznej 

rukoli z sosem pesto 

ZUPA
• Zupa grzybowa z paluszkiem z ciasta francuskiego 

DANIE GŁÓWNE
• Wołowina w sosie majerankowym 

• Sandacz z migdałami i sosem pietruszkowym 

• Filet z kurczaka w sosie maślano-kaparowym 

DODATKI
• Młode ziemniaki z dodatkiem wiejskiego masła oraz 

świeżego kopru 

• Tradycyjne kluski śląskie 

• Chrupiące warzywa otulone wiejskim masłem z 

mieszanką świeżych ziół 

DESER
• Puszysty creme caramel podany z soczystymi 

owocami opalany cukrem trzcinowym 



MENU DLA NAJMŁODSZYCH

POZYCJA I  – 84 PLN/OS.

ZUPA
• Tradycyjny rosół z makaronem

DANIE GŁÓWNE
• Panierowana pierś z kurczaka
• Frytki
• Bukiet surówek

DESER
• Puchar lodów z musem z malin 

POZYCJA II  – 84PLN/OS. 

ZUPA
• Pomidorowa z makaronem 

DANIE GŁÓWNE
• Panierowany filet z dorsza 
• Młode ziemniaki z dodatkiem wiejskiego masła 
• Bukiet surówek 

DESER
• Naleśniki z owocami



ALKOHOLE

WINO *

Las Montanas Cabernet Sauvignon (czerwone, wytrawne) 

Contenda Cabernet Sauvignon Spain (czerwone, półwytrawne)

Sophia (czerwone, słodkie) 

Las Montanas (białe, wytrawne)

Contenda Chardonnay Spain (białe, półwytrane)

Sophia (białe, słodkie) 

Wino musujące - Baron Rothberg (wytrawne)

WÓDKA *

Pan Tadeusz

Wyborowa

* 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.

Pełna oferta alkoholi dostępna po uprzednim kontakcie. 

Kupując alkohole u nas 

kieliszek wina musującego na powitanie    

dla wszystkich Gości gratis! 



DODATKI WESELNE

STÓŁ SŁODKI   79 PLN/ os.

Sernik, ciasto czekoladowe, ciasto z morelami,
sałatka owocowa, rogaliki francuskie, szarlotka
z cynamonem

STÓŁWIEJSKI    69 PLN/ os.

Wybór klasycznych polskich kiełbas i wędlin, smalec
domowy, rolada z boczku po zbójecku, leśny pasztet z
aromatycznymi polskimi grzybami, ogórki kiszone, misa
marynowanych warzyw, pieczywo



DODATKI WESELNE

STÓŁ FINGER FOOD  109 PLN/ 
os 

Sałatka włoska z szynką dojrzewającą, sałatka krabowa
ze świeżym ananasem, matias na sałatce morelowo-jabłkowej,
ser pleśniowy z balsamiczną gruszką, mini tortilla
z kurczakiem, ser feta z orzechami laskowymi i żurawiną,
sałatka ze świeżego szpinaku i wędzonego kurczaka, mus
z cukinii i tuńczyka, tartinka z musem z pieczarek i płatki
pieczonego indyka na sałatce z winogrona

BUFET SAŁAT   89 PLN/ os. 

Liście sałaty z różnymi dressingami, polska sałatka
jarzynowa, bukiet sałat z prażonymi ziarnami zbóż,
suszonymi owocami oraz aromatycznymi oliwkami, mix
świeżych warzyw sezonowych, sałatka ziemniaczana
z boczkiem, sałata lodowa z grillowanym kurczakiem lub
tofu i miodowym sosem



Serdecznie dziękujemy za organizację

wspaniałego przyjęcia. Dzięki Wam mogliśmy w tym

dniu wspaniale się bawić, wiedząc, że nasi goście są w

dobrych rękach i że niczego im nie zabraknie. Goście

docenili to mówiąc, że nigdy nie widzieli tak

zrelaksowanej parymłodej. To wszystko dziękiWam.

Iga i Krzysztof 

Wyjątkowo urokliwa lokalizacja,

eleganckie wnętrza, urządzone z gustem i dobrym

smakiem, a do tego te promocje (apartament,

pokoje, podróż, itd.). To wszystko sprawia, że nie

było dyskusji nad wyborem miejsca na nasze wesele.

Oczywiście nie zawiedliśmy się.

Agata i Przemek



Pozdrawiam,

Paulina Szymańska
Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu

kom: +48 695-988-550
pszymanska@qubushotel.com 

marketing_wroclaw@qubushotel.com

QUBUSHOTELWROCŁAW | ul. Św. Marii Magdaleny 2, 50-103 Wrocław | tel.: (+48 71 ) 797 9 800 | fax: (+48 71) 341 0 920


