
OFERTA OBIADÓW WESENYCH 

OFERUJEMY:  
 

Klimatyzowane sale konferencyjne dla 50 osób 
Bogate, autorskie menu Szefa Kuchni dobierane 
indywidualnie 
Atrakcyjne ceny menu oraz pokoi dla Gości weselnych 
Eleganckie dekoracje stołów 
Parking dla Gości weselnych – GRATIS 
Pełne  wsparcie specjalisty ds. organizacji przyjęć 
weselnych 
Kameralną, rodzinną atmosferę 
Profesjonalną obsługę kelnerską 
Kącik dla najmłodszych 

 
 
 
 

 



PROPONUJEMY 
OBIAD SERWOWANY 
 
 
PRZYSTAWKA 
• Ser mozzarella serwowany z bakłażanem, 
sosem pesto i szynką dojrzewającą  
 
ZUPA 
• Krem z pieczonych warzyw 
 
DANIE GŁÓWNE 
• Polędwiczki wieprzowe z sosem miodowo-
balsamicznym podane z ziołowymi 
ziemniakami i bukietem sałat 
 
DESER 
• Parfait czekoladowo-chałwowy podany z 
sałatką owocową 
 
 
NAPOJE 
Kawa, herbata, sok owocowy, woda 
mineralna 
                                                                
                                               129 PLN / os. 
 

OBIAD PÓŁMISKOWY 
 
 
ZUPA 
• Krem z pieczonej papryki z sosem pesto 
 
DANIE GŁÓWNE 
• Staropolskie zrazy wieprzowe 
• Kieszonka schabowa z serem i czosnkiem 
• Devolay drobiowy z masłem i pietruszką 
• Dorsz soute z sosem koperkowym 
• Ziemniaki z koperkiem, ziemniaki 
pieczone, kluski śląskie i bukiet sałat 
 
DESER 
• Mini deserki szefa kuchni (panna cotta, 
mus czekoladowy, tiramisu, mus owocowy) 
2 szt. na osobę 
 
 
NAPOJE 
Kawa, herbata, sok owocowy, woda 
mineralna 

                                                     149 PLN / os. 
                                                                
                                              



Kompozycja szefa kuchni – idealne uzupełnienie obiadu 

 
ZAKĄSKI ZIMNE 
  
• Mięsa z naszej wędzarni 
• Roladki z polędwiczki z suszoną 
śliwką 
• Mini tortille z kurczakiem 
• Carpaccio z buraka z rukolą, 
francuskimi serami i sosem 
winegret 
• Śledź po marokańsku podany na 
sałatce morelowo-jabłkowej 
• Sałatka orientalna z grillowanym 
kurczakiem 
• Mini tortille  
• Pasztet z musem chrzanowym 
• Pieczywo, masło 
 
 

 

 
DANIA CIEPŁE 
 
• Barszcz czerwony z krokietem 
lub pasztecikiem 
• Tradycyjny żurek podany z 
jajkiem i kiełbasą 
•Zupa gulaszowa z bułeczkami 
szwajcarskimi 
 
 



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. 



Pozdrawiam, 
Dorota Mituta 
Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu 
tel.: (+48) 68 329 3 200 
fax. (+48) 68 329 3 182 
tel.: + 48 782 044 430 
dmituta@qubushotel.com  
 

 

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

Qubus Hotel Zielona Góra *** 

Ul. Ceglana 14a 

65-211 Zielona Góra 
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