
Sala 
Bankietowo Konferencyjna

Specjalna oferta dotycząca sali bankietowej.

M I E J S C E  D L A  T W O J E G O  E V E N T U



Oferta konferencyjna

Czas

Sala konferencyjna 
do 300 osób

VIP Room - Chesterfield 
do 15 osób

275 m2 33 m2

Rezerwacja do 2h 150,- / h 100,- / h

Rezerwacja 2 - 6h 600,- za całość 300,- za całość

Rezerwacja pow. 6h 800,- za całość 400,- za całość

S A L E  K O N F E R E N C Y J N E

M O Ż L I W Y  U K Ł A D  S A L I :

W  C E N I E  W Y N A J M U  S A L I  Z A P E W N I A M Y :

Podkowa układ 
zewnętrzny

Podkowa układ 
zewnętrzno - wewnętrzny

Równolegle
(do 130 osób)

Narada

Kino / Teatr
(do 300 osób)

Klasa

1. Klimatyzowaną salę

2. Rzutnik multimedialny oraz ekran

3. Flipchart

4. Dostęp do internetu

5. Wodę mineralną w karafkach dla wszystkich uczestników

6. Profesjonalną obsługę

*kwoty brutto



ODKRYJ SMAKI KUBATURY

Spotkania biznesowe nie muszą kojarzyć się ze żmudnym posiedzeniem, na którym wiele osób 
pojawia się tylko z obowiązku. Budująca pozytywny wizerunek firmy konferencja potrzebuje 

klimatu – profesjonalnej obsługi, estetycznej i przestronnej Sali Bankietowej oraz czegoś, 
co łączy zaproszonych, łagodząc obyczaje lepiej niż muzyka

Oto propozycja dla firm i stowarzyszeń, które chcą zorganizować spotkanie 
w dobrym smaku… dosłownie. Menu konferencyjne Kubatury to bowiem szeroki 
wachlarz doskonałych dań głównych, deserów, bufetów sałatkowych, zimnych 

przekąsek oraz zup, które zdobędą względy każdego podniebienia.

Polecamy kompozycję własnej oferty według naszych propozycji

OFERTA KONFERENCYJNA

M E N U



PAKIET STANDARD PAKIET PREMIUM

Zupa 
prosimy wybrać jedną z poniższych:

Danie Główne 
prosimy wybrać jedno z poniższych:

Danie Główne 
prosimy wybrać jedno z poniższych:

Zupa 
prosimy wybrać jedną z poniższych:

Krem pomidorowy, prażone migdały

Grillowany filet z kurczaka, sos serowo-orze-
chowy, kasza bulgur, surówka coleslaw

Policzki wołowe w sosie śliwkowym, smażone 
kopytka, kapusta curry lub kapusta zasmażana

Krem pomidorowy, prażone migdały

Krem kukurydziany, kruszone krakersy

Pieczona karkówka wieprzowa w sosie zioło-
wym, zapiekanka ziemniaczana, buraki karme-
lizowane

Grillowane udko kurczaka bez kości w stylu 
orientalnym, ryż biały z dzikim, smażone 
warzywa

Pieczona polędwiczka wieprzowa w sosie grzy-
bowym, placki ziemniaczane Rosti, sałatka z 
marynowanego ogórka i cebulki

Smażony filet z miruny, zapiekanka ziemniaczana 
z brokułami, warzywa w emulsji maślanej

Krem kukurydziany, kruszone krakersy

Gulaszowa z ostrą papryką, kwaśna śmietana Gulaszowa z ostrą papryką, kwaśna śmietana

35 ,- / os. 45 ,- / os.

Deser (dodatkowo płatny)
prosimy wybrać jeden z poniższych:

Panna cotta, sos wiśniowy

Gruszka gotowana w czerwonym winie, mus 
waniliowy

Tradycyjna szarlotka z bitą śmietaną

Owoce sezonowe kompresowane w syropie, 
mus chałwowy

12 ,- / os.

*Podane ceny są cenami brutto
*Do każdego pakietu podstawowego przerwa kawowa 

ciągła w cenie 10,-  / os.
*W zależności od wielkości zamówienia kwota 

za rezerwację sali konferencyjnej ulega zmianie

OFERTA KONFERENCYJNA



Polecamy kompozycję własnej oferty według naszych propozycji

DANIA SERWOWANE TALERZOWO

M E N U

ODKRYJ SMAKI KUBATURY

Wśród zimnych przystawek dla zaproszonych gości znajdziemy np. koktajle z krewetek, awokado, 
limonki czy kolendry, pieczony ser ricotta czy pasztet z gęsi. Przygotują one podniebienie 

na wyrafinowane zupy w postaci rosołu z gęsi, kremy z białych warzyw lub pieczonej papryki.

Wśród dań głównych, na talerzach gości znajdą się np. wołowina po burgundzku, 
karkówka pieczona w sosie ziołowym czy polędwiczka wieprzowa w sosie orzechowym. 

Całość tego „tańca smaku” dopełniają pyszne desery. Na życzenie Klienta, jako
 dodatek, serwujemy wysokiej jakości sok lub alkohol. 



DANIA SERWOWANE TALERZOWO

PRZYSTAWKI ZIMNE

DANIA GŁÓWNE

Pieczony ser ricotta, mus z pieczonych pomido-
rów, sałaty, grzanka razowa

Filet z kurczaka w płatkach kukurydzianych, pie-
czone ziemniaki, surówka z marchwi i ananasa

Karkówka pieczona, sos ziołowy, puree ziemnia-
czane z musztardą, marynowany ogórek z cebulką

Pasztet z gęsi, dressing dyniowy, sałaty, tost 
maślany

Grillowane udko z kurczaka bez kości, ryż biały 
z dzikim, surówka coleslaw

Polędwiczka wieprzowa w sosie orzechowo-sero-
wym, zapiekanka ziemniaczana, warzywa  
w emulsji maślanej

Kompozycja trzech crostini: z pomidorem i czo-
snkiem pastą z oliwek, bakłażanem balsamico

Udko kaczki, sos grzybowy, smażone kopytka, 
buraki z żurawiną Kompozycja trzech crostini: z pomidorem i czosn-

kiem pastą z oliwek, bakłażanem balsamico

Koktajl z krewetek, awokado, limonka, kolendra

Smażony filet miruny, gratin ziemniaczany ze 
szparagami, kiszona kapusta z jabłkiem Wołowina po burgundzku duszona z warzywami  

i soczewicą

10 ,-

24 ,- 25 ,-

12 ,-

25 ,-
32 ,-

12 ,-

12 ,-

12 ,-

12 ,-

10 ,-

40 ,-
38 ,-

12 ,-

36 ,-
40 ,-

ZUPY

Rosół z gęsi, makaron z jaj przepiórczych

Krem z białych warzyw, twarożek, oliwa truflowa

Krem z pieczonej papryki i pomidorów, migdały

Krem kukurydziany, kwaśna śmietana, krakersy



DESERY

ALKOHOL I SOK

Duszone w czerwonym winie owoce leśne, mus waniliowy

Mus chałwowy, sos brzoskwiniowy

Panna cotta, wiśnie w syropie

12 ,- / os.

Ciastko „3 bit” z czekoladą bailays

Sernik na spodzie czekoladowym

Tradycyjna szarlotka z bitą śmietaną

*Podane ceny są cenami brutto
*Do każdego pakietu  podstawowego przerwa kawowa ciągła w cenie 10 ,-  / os.

*W zależności od wielkości zamówienia kwota za rezerwację sali konferencyjnej ulega zmianie
*Możliwość ubrania krzeseł w pokrowce 3 ,- / szt.

DANIA SERWOWANE TALERZOWO

Cena butelki wódki oraz soku zmienia się wraz  
z wydaną kwotą w pakiecie

Rodzaj 1000 - 1500 ,- 1500 - 2000 ,- + 2000 ,-

        Wódka czysta         65,- standardowa cena 
         

55 ,- / 0.5l 50 ,- / 0.5l 45 ,- / 0.5l

        Sok lub napój         15,- standardowa cena 
12 ,- / 1l 10 ,- / 1l 8 ,- / 1l



Polecamy wybranie jednego z naszych pakietów lub kompozycję własnej oferty według naszych propozycji

OFERTA BUFETU

M E N U

ODKRYJ SMAKI KUBATURY

Nasze bufety oferujemy w pakietach standard, full i VIP. Wśród poszczególnych menu znajdzie-
my np. udko kaczki w sosie porzeczkowym, polędwicę duszoną z grzybkami shimeji, pieczonego 
łososia w duszonym koprze, grillowane filety miruny, pierś z kurczaka i panierowanego dorsza.   

Do wybranych pakietów można dobrać dodatki skrobiowe. Proponujemy również 
dodatki warzywne zimne lub ciepłe. Weganie również znajdą tu coś dla siebie (bufet 

sałatkowy), podobnie jak fani deserów, których rozpieszczą np. wiśnie w syropie, 
mus chałwowy czy sos brzoskwiniowy. Całość uzupełnia sok oraz alkohol na życzenie.



OFERTA BUFETU

PAKIET STANDARD
34 ,- / OS.*

PAKIET FULL
40 ,- / OS.*

PAKIET VIP
50 ,- / OS.*

10 ,- / os.
• Krem pomidorowy 

• Krem kukurydziany
Zupa 200 ml/os.

12 ,- / os.
• Krem z białych warzyw

• Krem dyniowy 
z mlekiem kokosowym

Zupa 200 ml/os.

14 ,- / os.
• Grzybowa 

z warzywami
• Gulaszowa z ostrą 

papryką
Zupa 200 ml/os.

16 ,- / os.
• Pulpeciki wieprzowe 
w sosie pieczarkowym

• Udko z kurczaka 
bez kości w stylu 

orientalnym
Mięso 160 g/os.

• Dorsz panierowany
Ryba 160 g/os.

20 ,- / os.
• Pierś z kurczaka 
kukurydzianego 

w sosie pomidorowym
• Polędwiczki 

wieprzowe w sosie 
serowo-orzechowym

Mięso 160 g/os.

• Grillowany filet 
miruny, oliwa 

cytrynowa
Ryba 160 g/os.

28 ,- / os.
• Udko kaczki w sosie 

porzeczkowym
• Polędwica wołowa 

z duszonymi 
grzybkami shimeji

Mięso 160 g/os.

• Pieczony łosoś 
na duszonym koprze 

włoskim
Ryba 160 g/os.

DO PAKIETU DOBIERZ DODATKI SKROBIOWE
*Elementy pakietów można łączyć. W celu 
ustalenia końcowej kwoty prosimu o kontakt.



DODATKI SKROBIOWE

DODATKI WARZYWNE CIEPŁE

WYBIERZ JESZCZE DODATKI WARZYWNE -  CIEPŁE LUB ZIMNE:

Zapiekanka ziemniaczana z boczkiem

Zapiekanka ziemniaczana z boczkiem

Ziemniaki tłuczone z kwaśną śmietaną i szczypiorkiem

Ziemniaki tłuczone ze śmietaną i szczypiorkiem

Zapiekanka ziemniaczana ze szparagami

Zapiekanka ziemniaczana ze szparagami

Ziemniaki pieczone z ziołami

Ziemniaki pieczone z ziołami

Kasza pęczak w emulsji ze świeżymi ziołami

Kasza pęczak w emulsji ze świeżymi ziołami

Kopytka smażone na skwarkach

Kopytka smażone na skwarkach

Kompozycja warzyw strączkowych

Kompozycja warzyw strączkowych

Ryż biały z dzikim

Ryż biały z dzikim

5 ,- / 100g / os.

5 ,- / 100g / os.
DODATKI WARZYWNE ZIMNE

Buraki z chrzanem

Kiszona kapusta z jabłkiem

Coleslaw – biała kapusta z marchewką

Marchewka z ananasem

Mizeria – ogórek świeży ze śmietaną

Ogórek marynowany z cebulką

5 ,- / 100g / os.

OFERTA BUFETU - DODATKI



DANIA WEGAŃSKIE

DESERY

Makaron sojowy ze szpinakiem

Mus chałwowy, sos brzoskwiniowy Duszone w winie owoce leśne, mus waniliowy

Gulasz warzywny

Ciastko „3bit” z czekoladą bailays Owoce kompresowane w syropie, sos elgrey

Ryż smażony z warzywami

Sernik na spodzie czekoladowym Panna cotta, wiśnie w syropie

24 ,- / 100g / os.

10 ,- / 100g / os.

*Podane ceny są cenami brutto
*Do każdego pakietu  podstawowego przerwa kawowa ciągła w cenie 10 ,-  / os.

*W zależności od wielkości zamówienia kwota za rezerwację sali konferencyjnej ulega zmianie

ALKOHOL I SOK

Cena butelki wódki oraz soku zmienia się wraz  
z wydaną kwotą w pakiecie

Rodzaj 1000 - 1500 ,- 1500 - 2000 ,- + 2000 ,-

        Wódka czysta         65,- standardowa cena 
         

55 ,- / 0.5l 50 ,- / 0.5l 45 ,- / 0.5l

        Sok lub napój         15,- standardowa cena 
12 ,- / 1l 10 ,- / 1l 8 ,- / 1l

OFERTA BUFETU - DODATKI



BUFET ZIMNY

PAKIET BRĄZOWY
2,50 ,- / szt

minimum 10 szt. jednego rodzaju przekąski

PAKIET SREBRNY
3 ,- / szt

minimum 10 szt. jednego rodzaju przekąskii

PAKIET ZŁOTY
3,50 ,- / szt

minimum 10 szt. jednego rodzaju przekąski

• Roladki szynkowe z musem 
chrzanowym

• Ser camembert z winogronem
• Mini mozzarella z pomidorkiem 

koktajlowym
• Jajka faszerowane

• Boczek pieczony ze śliwką

• Koreczki rosti z serkiem 
i łososiem wędzonym

• Melon z szynką parmeńską
• Śledź w oleju z cebulką

• Śledź w śmietanie z jabłkiem
• Pasztet z gęsi z żurawiną

• Kanapka koktajlowa

• Wędzona pierś gęsi 
z korzennym jabłkiem

• Satay z kurczaka w sosie 
orientalnym

• Koreczki z krewetki i ananasa
• Pieczony łosoś na musie 

awokado
• Tatar wołowy z piklami 

BUFET SAŁATKOWY

PAKIET BRĄZOWY
10 ,- / 100g

PAKIET SREBRNY
12 ,- / 100g

PAKIET ZŁOTY
14 ,- / 100g

• Ser dojrzewający, orzechy, sos 
dyniowy

• Ser feta, oliwki, oliwa z oliwek z 
octem winnym

• Makaron, szynka gotowana, 
pomidory, bazylia

• Grillowany filet kurczaka, sos 
cesar

• Tuńczyk, gotowane jajko, rosti, 
sos musztardowy

• Makaron, wędzony kurczak, 
świeży ogórek, por

• Pieczona wołowina, sos żurawi-
nowy

• Krewetki smażone, sos kolen-
drowy 

• Szynka wędzona, ananas, seler 
marynowany, kukurydza

Poniższe sałatki skomponowane są na bazie kolorowych sałat, warzyw, grzanek oraz podanych poniżej dodatków

Poniże sałatki skomponowane są na bazie sosu majonezowego oraz podanych poniżej dodatków

OFERTA BUFETU - ZIMNE PŁYTY



BUFET SAŁATKOWY „FIT”

PAKIET BRĄZOWY
14 ,- / 100g

PAKIET SREBRNY
16 ,- / 100g

PAKIET ZŁOTY
18 ,- / 100g

Grillowane warzywa 
na hummusie z ciecierzycy

Kuskus, tuńczyk, rukola, oliwki 
i suszone pomidory

Czerwony ryż, orzechy, 
gotowany indyk

ZESTAW SPECJALNY
polecamy jedną paterę dla 8-10 osób

PAKIET BRĄZOWY
130 ,-

PAKIET SREBRNY
150 ,-

PAKIET ZŁOTY
180 ,-

Wędliny, mięsa pieczone, 
kabanosy, pilke

Mięsa pieczone, wędliny wę-
dzone, pasztet z gęsi, kabanosy, 

pikle, konfitury

Wędzone ryby, pasta z makreli, 
koktajl z krewetek, sosy zimne

*Polecamy skorzystać z naszej oferty przerw kawowych oraz preferencyjnych cen wynajmu sali konferencyjnej
*Do każdego pakietu  podstawowego przerwa kawowa ciągła w cenie 10 ,-  / os.

*W zależności od wielkości zamówienia kwota za rezerwację sali konferencyjnej ulega zmianie

Cena butelki wódki oraz soku zmienia się wraz z wydaną kwotą w pakiecie

Rodzaj 600 - 1000 ,- 1001 - 2000 ,- + 2000 ,-

       Wódka 55 ,- / 0.5l 50 ,- / 0.5l 45 ,- / 0.5l

       Sok 12 ,- / 0.5l 10 ,- / 0.5l 8 ,- / 0.5l

OFERTA BUFETU - INNE



Polecamy wybranie jednego z naszych pakietów lub kompozycję własnej oferty według naszych propozycji

SERWIS KAWOWY

M E N U

ODKRYJ SMAKI KUBATURY

Przerwy przy świeżo parzonej kawie lub palecie smakowych herbat sprawiają, że czas spędzony 
na konferencjach będzie płynął jeszcze przyjemniej. Całość proponowana jest w pakietach  

Podstawowych lub Premium. Oprócz kawy i herbaty na gości czekają tu kruche ciasteczka w 
dwóch rodzajach, soki owocowe, woda niegazowana oraz ciasta. 

Dodatkowo można zamówić słodkie desery z oferty bufetowej. Dla wielbicieli owoców 
czekają koktajle smoothies oraz jogurt naturalny z owocowymi dodatkami. Dodatki, 

czyli mleko, cukier i owoce cytrusowe zawarte są w cenach pakietów. 



SERWIS KAWOWY

PODSTAWOWY

PREMIUM PREMIUM+

PODSTAWOWY+

Świeżo parzona kawa

Świeżo parzona kawa Świeżo parzona kawa

Świeżo parzona kawa

Paleta herbat smakowych

Paleta herbat smakowych Paleta herbat smakowych

Paleta herbat smakowych

Woda niegazowana w karafkach

Woda niegazowana w karafkach Woda niegazowana w karafkach

Ciasteczka kruche w dwóch rodzajach Ciasteczka kruche w dwóch rodzajach

Wybór ciast własnego wypieku / 2 kawałki os. (120g) Wybór ciast własnego wypieku / 2 kawałki os. (120g)

Soki owocowe w karafkach

Woda niegazowana w karafkach

18 ,- / os. ciągła lub 12 ,- / os. jednorazowa

29 ,- / os. ciągła lub 23 ,- / os. jednorazowa

Kruche ciasteczka w dwóch rodzajach

22 ,- / os. ciągła lub 16 ,- / os. jednorazowa

33 ,- / os. ciągła lub 28 ,- / os. jednorazowa

Dodatkowo:
- owoce sezonowe (100g / os.) - 6 ,-
- dodatki mleko/cukier/owoce cytrusowe - w cenie pakietów
- zimne przekąski wytrawne oraz pozostałe desery słodkie możliwe do zamówienia 
na podstawie „Oferta Bufetowa - Zimne Przekąski”
- możliwość zamówienia jogurtu naturalnego z dodatkami do wyboru - 150 ml / 1 os. / 6 ,-
oraz smoothies ze świeżych owoców z dodatkami do wyboru - 150 ml / 1 os. / 8 ,-



DODATKOWE INFORMACJE

Opole
Śródmieście

Zaodrze

Os. Chabrów

Ole
sk

a

O
le

sk
a

MAPA DOJAZDU OFERUJEMY:

Kręgielnia

Sofa Music 
Club

Sprzęt 
do prezentacji

Siłownia

Darmowe Wi-Fi

Restauracja

Klimatyzowane
sale

Darmowy parking
(100 miejsc)

NASZ ADRES

DANE KONTAKTOWE

Oleska 102, 45-231 
Opole, Opolskie

kontakt@centrumkubatura.pl 
(+48) 603 224 000

www.centrumkubatura.pl 

P


