
OFERTA 
WESELNA  

ALL INCLUSIVE 
OFERUJEMY:  

Jedną cenę – bez limitów 

• Nielimitowane napoje  

• Podróż poślubną za 1 PLN 

• Wykwintne menu z bogactwem dań głównych 

 oraz zimnych przekąsek  

• Profesjonalną obsługę kelnerską  

• Eleganckie, klimatyzowane sale  

• Pokój dla Nowożeńców w prezencie  

• Voucher na uroczystą kolację dla Pary Młodej  

 w I Rocznicę Ślubu  

• Pomoc przy organizacji wszelkich szczegółów 

 związanych z przyjęciem  

• Promocyjne ceny na pokoje dla Gości weselnych  

• Parking dla gości weselnych gratis  



 

 

 

 

  Joanna i Tomasz 

  

„ 

„ 

Qubus:) 

 

  Sara i Mariusz 

 Czerwiec 2015 

„ 

„ 

 

 

 

bardzo zadowoleni.  

 

 Patrycja i Piotr   

  

„ 

„ 



W skład zestawu wchodzą: lampka wina musującego na przywitanie, zupa, danie główne (2,5 porcji mięsa na osobę) wraz z 

dodatkami, 9 porcji zakąsek zimnych na osobę, 3 dania ciepłe nocne, bufet napojów gorących, napoje zimne nielimitowane, 

ciasto, owoce, alkohol nielimitowany.  

  

OFERTA SPECJALNA - WESELE ALL INCLUSIVE W QH LEGNICA  -   

qubushotel.com/pl/wesela/legnica/8/  

 
 

 

 
ZUPA 
•  

 i aromatycznymi warzywami 
 

 

 Rolada drobiowa faszerowana 
 pistacjami 

 

 
  

 
• 
 -  

 
DODATKI * 

 

gnocchi 
  

 

•  
   
 

 
 

 
 

 szynka, rostbef) 

 
 

Gyros  

 
 w otulinie z boczku 

 

 
  

 

 
  serem feta 

 

 
 oraz rucoli 

 

  
 

 

 
 

 Sernik z rodzynkami 

  
 Szarlotka 
 Mini ptysie  

 

 
 

  

 
  

 z sosem tzatziki   

 
 Tradycyjny barszcz czerwony  

 na zakwasie serwowany  

 
  
NIELIMITOWANY ALKOHOL 

  
 czerwoane 

 

NIELIMITOWANE NAPOJE 
• Pepsi, 7UP, Mirinda 
• Soki owocowe 100% 

• Woda mineralna niegazowana 
• Kawa z mlekiem 
•  

 
 



Na życzenie w dniu poprawin możemy wyserwować zakąski z przyjęcia weselnego  

za zgodą Szefa Kuchni Qubus Hotel Legnica.  
qubushotel.com/pl/wesela/legnica/8/  

MENU NA POPRAWINY 

PROPOZYCJA I   
40PLN/OS. 
 

 
 

 
 na ziemniaczanym puree  
 

   
 
NAPOJE 

 Kawa z mlekiem  
  
 Cytryna  

  

PROPOZYCJA II   
49PLN/OS. 
 
ZUPA (jedna do wyboru) 
• Krem pomidorowy z grzankami 

  
 

 

  
 (de volaille  
 ziemniakami z koperkiem  

   
   
DESER 

 Creme brulee z sosem malinowym   
 
NAPOJE 

 Kawa z mlekiem  
  
 Cytryna  

   
 

 

  
 

 

PROPOZYCJA III 
59PLN/OS. 
 
ZUPA (jedna do wyboru) 
• Krem kalafiorowy z kluseczkami 

 
  

 

 Grillowany filet z kurczaka 
  faszerowany serem feta oraz  
 szpinakiem, serwowany z frytkami  

   
 

 

 Barszcz czerwony na zakwasie 
  
 i pieczarkami   

  
NAPOJE 

 Kawa z mlekiem  

  
 Cytryna  
  



WINO * (0,75l) CENA GRAMATURA 

PuenteLa Dehesa  29 PLN 0,75 

Puente La Dehesa  29 PLN 0,75 

Puente La Dehesa  29 PLN 0,75 

Puente La Dehesa  29 PLN 0,75 

  25 PLN 0,75 

 5 PLN 

 CENA GRAMATURA 

Krupnik 32 PLN 0,5 

Luksusowa 32 PLN 0,5 

Czysta de Lux 33 PLN 0,5 

Wyborowa 37 PLN 0,5 

Finlandia 49 PLN 0,5 

* 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. 

DODATKOWE OFERTY 



 15 PLN / os. 

Pepsi Bez ograniczeń 

7 UP Bez ograniczeń 

Mirinda Bez ograniczeń 

Soki owocowe 100% Bez ograniczeń 

Woda mineralna niegazowana Bez ograniczeń 

 25 PLN / os. 

Ciasto deserowe -   Bez ograniczeń 

Owoce filetowane  Bez ograniczeń 

  Bez ograniczeń 

DODATKOWE OFERTY 

qubushotel.com/pl/wesela/legnica/8/  



SZARLOTKA 
Na kruchym cieście gruba warstwa jabłek  

z dodatkiem cynamonu. Jego szczególny 

aromat uwalnia się po podgrzaniu ciasta. 

Udekorowany kratką z ciasta francuskiego.

  

OFERTA CIAST 

CZEKOLADOWO- 

WIŚNIOWE Z KREMEM 
Aromatyczne ciasto kakaowe udekorowane 

paskami wiśni w żelu i delikatnym kremem 

śmietankowym. 

BOWNIES 
Mocno czekoladowe ciasto z dodatkiem 

orzechów włoskich i masła. Całość oblana 

ciemną polewą kakaową o intensywnym 

aromacie i smaku gorzkiej czekolady.

  

SERNIK ZE KÓRKĄ 

POMARAŃCZOWĄ 
Na cienkim biszkoptowym spodzie delikatna 

masa serowa na bazie białego sera. Całość 

posypana kandyzowaną skórka pomarańczy  

i pokryta delikatną warstwą galaretki. 

SAHER 
Aromatyczne ciasto kakaowe przełożone 

marmoladą z moreli. Udekorowane warstwą 

pasty kakaowej. 

MAKOWE Z RODZYNKAMI 
Tradycyjne ciasto makowe z rodzynkami na 

biszkoptowym spodzie. Pachnące migdałami. 

Wierzch posypany kruszonką.

  

JOGURTOWE Z KREMEM 

I BRZOSKWINIAMI 
Soczyste ciasto jogurtowe udekorowane 

paskami delikatnego kremu śmietan- kowego i 

brzoskwiniami w owocowym żelu.

  

MINIPTYSIE 
Delikatny krem budyniowy ukryty we wnętrzu 

puszystego ciasta parzonego.

  

JOGURTOWE Z RODZYNKAMI 
Soczyste ciasto jogurtowe wyłożone połówkami 

moreli. Całość pokryta delikatną warstwą 

galaretki owocowej.  

SEROMAKOWE 
Soczyste ciasto jogurtowe udekorowane 

delikatną masą serową i makiem.

  



OFERTA BEZ ŚNIADANIA 

miejsce w pokoju dwu/trzy-osobowym 

55 PLN / doba 

Miejsce w pokoju 

OFERTA ZE ŚNIADANIEM 

w formie bogatego bufetu szwedzkiego 

130 PLN / doba 

Pokój jednoosobowy 

OFERTA Z DWOMA ŚNIADANIAMI 

w formie bogatego bufetu szwedzkiego 

190 PLN/doba  

Pokój dwuosobowy 



Dział Sprzedaży i Marketingu  

tel. (+48) 76 866 2 179/182/183 

marketing_legnica@qubushotel.com 

 

ul. Skarbowa 2 

59-220 Legnica 

Tel.: (+48 ) 76 866 2 100 

Fax: (+48 )  76 866 2 200 

 WYJĄTKOWE SALE:  
 Na naszych salach bankietowych możemy  

 zorganizować dla Państwa przyjęcie od 50 do 270 osób 

• Dysponujemy okrągłymi stołami bankietowymi,  

 jak i tradycyjnymi- prostokątnymi 

• Dekoracje z żywych kwiatów, świeczniki, a także  

 krzesła przystrojone  białymi lub grafitowymi,  

 eleganckimi pokrowcami bez dodatkowych opłat. 

 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

mailto:m.xxxxxxxxxxx@qubushotel.com

