
BROWAR LUBICZ 

EVENTY
EVENTS



Browar Lubicz 
mieści się w pofabrycznym budynku Dawnej Słodowni, pochodzącej z drugiej połowy 

XIX wieku. To właśnie tam – w murach, gdzie zadomowił się duch staropolskich 
obyczajów - od ponad 150 lat warzono znane w całej Galicji piwo. 

Obecnie Browar Lubicz to restauracja, własny browar oraz przestrzeń  
konferencyjna i eventowa.

Charakter obiektu pozwala na zorganizowanie zróżnicowanych wydarzeń: 
konferencji, szkolenia,  imprezy firmowej, bankietu czy przyjęcia na stojąco. 
Do każdego z nich dopasujemy odpowiednie menu, a niezależnie od rodzaju 

wydarzenia nasza obsługa służy Państwu pomocą i profesjonalnym wsparciem.

Lubicz Brewery Restaurant is located in a post-industrial Old Malt House, dating from 
the second half of the nineteenth century. It was there - in the walls, where is the

atmosphere of Old-Polish customs - a beer known throughout Galicja has been  
brewed for over 150 years. Nowadays Lubicz Brewery is a restaurant,  

brewery and event venue. 

The venue is versatile and can be used for many different events: conferences, 
workshops, get together parties, banquets or standing cocktail dinners. For each  

of them we offer selected menu, while the qualified team of managers, waiters and 
bartenders looks after your guests.



Możliwości eventowe:
Event possibilities:

5 sal mogących pomieścić łącznie do 500 osób
5 rooms with capacity up to 500 people

WiFi

klimatyzacja
air conditioned

udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
disabled facilities

atrakcje dodatkowe
additional attractions 

lokalizacja w centrum Krakowa, w bliskim sąsiedztwie Dworca Głównego
 localized in city centre, in the neighbourhood of Main Station



Dojrzewalnia
Vintage Hall

powierzchnia sali: 150 m2 , wymiary sali: 21x7 m

area: 150 m2, size: 21 x 7 m



Wyposażenie sali: 

projektor multimedialny, ekran o wymiarach  

2,6 x 3,9m, nagłośnienie, klimatyzacja, internet bez-

przewodowy, flipchart, dostęp do światła dziennego. 

Sala przeznaczona na konferencje, szkolenia, imprezy 

firmowe, kolacje serwowane i bufetowe.

Room equipment: 

multimedia projector, screen  

(2,6 x 3,9m), sound system, air condition, WiFi, 

flipcharts, daylight access. The room is used mainly 

for conferences, workshops, company events, served 

and buffet dinners.



Słodownia
 Malt Room
powierzchnia sali: 140 m2 

 area: 140m2



Wyposażenie sali: 

projektor multimedialny, ekran o wymiarach 2,6 x 3,9m, 

nagłośnienie, internet bezprzewodowy, flipchart.  

Sala przeznaczona na konferencje, szkolenia,  imprezy 

firmowe, kolacje serwowane i bufetowe

Room equipment: 

multimedia projector, screen (2,6 x 3,9m), sound system, 

air condition, WiFi, flipcharts, daylight access. The room 

is used mainly for conferences, workshops, company 

events, served and buffet dinners



Leżakownia
Storage Cellar

dwupiętrowa sala, łączna powierzchnia 100 m2

Two-storey room, combined area 100m2



Wyposażenie sali: 

3x telewizor, flipchart.  

Sala przeznaczona na głównie na kameralne  

spotkania, szkolenia i warsztaty

Room equipment: 

3 x TV set, flipchart.  

The room is used mainly for small meetings, 

workshops and trainings 



Parownia
Steam Room

Ogród Warzeń
Brew Garden

Do dyspozycji gości są jeszcze sale Ogród Warzeń i Parownia,  
znajdujące się na parterze - idealne na kolacje dla grup  

czy mniejsze spotkania firmowe.
Our guests can also use Brew Garden and Steam Room located on the ground floor. 

They are perfect for group dinners and small company meetings.



Dojrzewalnia - 1650 zł netto 
Vintage Hall PLN 1599 net (+23% VAT)

Słodownia - 1100 zł netto 
 Malt Room PLN 1069 net (+23% VAT)

Leżakownia - 770 zł netto 
Storage Cellar PLN 749 net (+23% VAT)

Powyższe koszty mogą zostać zmodyfikowane w zależności od charakteru wydarzenia, ilości gości 

i zamówionych usług - każda oferta przygotowywana jest indywidualnie.

Costs shown above depend on event type, number of participants and ordered service 

- every offer is prepared individually.

Wynajem sal na wyłączność
 Exclusive rental of conference rooms

Sala
Room

Dojrzewalnia
Vintage Hall

Słodownia
 Malt Room

Leżakownia
Storage Cellar

Powierzchnia

Area
150 m2 140 m2 100 m2

135 80 40

80 40 20

85 40 20

85 60 20

80 70 -

160 150 80



MENU BUFETOWE
BUFFET MENU 

Bufety są uzupełniane do 3 godzin

Buffet replenishment: 3 hrs



MENU I 
96,70 zł netto / 104,44 zł brutto 

PLN 96,70 net / PLN 104,44 gross

Bufet zimny / Cold buffet

Świeży ogórek z twarożkiem i wędzonym łososiem
Cucumber with cottage cheese and smoked salmon
Deska szynek i wędlin 
Cheese and cold cuts board
Słupki z tortilli z szynką i z rukolą
Tortilla sticks with ham and arugula
Bukiet sałat ze świeżymi warzywami, serem feta  
i musztardowo- miodowym dressingiem
Mix salad with vegetables, feta cheese, mustard and 
honey dressing
Ciasteczka francuskie z twarożkiem  
i pomidorkiem concasse
Puff pastry cookies with cottage cheese and tomato

Pieczywo, masło

Bread, butter

Bufet deserowy / Dessert buffet

Mus czekoladowy z sosem waniliowym

Chocolate mousse with vanilla sauce

Babeczki owocowe 

Cupcakes with fruits

Bufet ciepły / Hot buffet

Krem z zielonego groszku

Green pea cream soup

Penne z kurczakiem i pieczoną papryką w kremo-

wym sosie 

Penne with chicken, roasted pepper and creamy 

sauce

Kotleciki z dorsza w piwnej panierce

Fish patties in beer batter

Żółty ryż jaśminowy

Yellow jasmine rice

Warzywa gotowane na parze

Steamed vegetables

OPCJA I
OPTION I

Bufet zimny / Cold buffet

Deski serów z bakaliami i winogronami

Cheese board with fruits

Bukiet sałat z grillowanym kurczakiem,  

z pomidorami i sosem śmietanowym 

Mix salad with grilled chicken, tomato 

and creamy sauce

Roladki z grillowanej cukinii z serem feta  

i suszonym pomidorem

Grilled zucchini rolls with feta and dried tomatoes

Mini caprese

Mini caprese salad

Pieczywo, masło

Bread, butter

Bufet ciepły / Hot buffet

Zupa kalafiorowa

Cauliflower soup

Filet z miruny na parze ze szpinakiem

Steamed hoki with spinach

Farfalle z kurczakiem i brokułami  

w sosie serowym

Farfalle with chicken, broccoli and cheese sauce

Pieczone ziemniaki z rozmarynem

Roasted potato with rosemary

Grillowana cukinia w sezamie

Grilled zucchini with sesame

Bufet deserowy / Dessert buffet

Mus marchewkowo-jabłkowy z imbirem

Carrot and apple mousse with ginger

Mini sernik 

Mini cheesecake

OPCJA II
OPTION II



Bufet zimny / Cold buffet

Pomidorki cherry z pastą oliwkową

Cherry tomatoes with olive tapenade

Rolmopsy z marynowaną papryką i ogórkiem 

konserwowym 

Rollmops with marinated pepper and pickled 

cucumber

Galantyna z kurczaka z żurawiną

Chicken galantine with cranberry

Sałatka nicejska

Niçoise salad

Pieczywo, masło

Bread, butter

Bufet ciepły / Hot buffet

Krem szpinakowy

Spinach cream soup

Cordon bleu ze schabu w chrupiącej panierce

Cordon bleu

Filet rybny w sosie cytrynowo-bazyliowym  

na liściach szpinaku

Fish fillet in lemon and basil sauce served with 

spinach leaves

Grillowana polenta z warzywami

Grilled polenta with vegetables

Buraki duszone w occie balsamicznym

Beetroot braised in balsamic vinegar

Bufet deserowy / Dessert buffet

Babeczki z owocami

Cupcakes with fruits

Koreczki owocowe 

Fruit skewers

OPCJA I
OPTION I

Bufet zimny / Cold buffet

Roladki z pieczonego rozbefu z serkiem  

ricotta i kiełkami

Roast beef rolls with ricotta and sprouts 

Mus z wątróbki na grzance z ogórkiem  

konserwowym

Chicken liver served on toast with pickled cucumber

Sałatka ziemniaczana z kalafiorem,  

sosem jogurtowym i szczypiorkiem

Potato salad with cauliflower, yoghurt sauce  

and chive

Deski wędlin I serów

Cheese and cold cuts board

Pieczywo, masło

Bread, butter

Bufet ciepły / Hot buffet

Żurek na maślance z jajkiem

Rye flour soup with buttermilk and egg

Filet z kurczaka faszerowany pomidorem  

i mozzarellą

Chicken breast stuffed with tomato and mozzarella

Filet z dorsza bałtyckiego w sosie koperkowym

Cod in dill sauce

Penne z warzywnym ratatouille

Penne with vegetable ratatouille

Pieczone ziemniaki w papryce

Roasted potatoes

Warzywa gotowane na parze  

z klarowanym masłem

Steamed vegetable with clarified butter 

Bufet deserowy / Dessert buffet

Rolada czekoladowa z polewą

Chocolate roulade

Mini crème brûlée 

Mini crème brûlée

OPCJA II
OPTION II

MENU II 
121,20 zł netto / 130,89 brutto

PLN 121,20 net / PLN 130,89 gross



Bufet zimny / Cold buffet

Roladki z indyka na sałacie z cząstkami  
pomarańczy i cytrusowym dressingiem
Turkey rolls with salad, orange and citrus dressing
Sałatka bawarska z prażonym boczkiem
Bavarian salad with bacon
Terrina z kurczaka z żurawiną
Chicken terrine with cranberry
Świeży ogórek z hummusem
Cucumber with hummus
Deska wędlin regionalnych
Regional cold cuts board
Pieczywo, masło
Bread, butter

Bufet zimny / Cold buffet

Caprese z bazyliowym pesto
Caprese salad with basil pesto
Tartinki z tapenadą i pomidorkiem cherry
Tartines with tapenade and cherry tomato
Sałatka z wędzoną kaczką, brzoskwiniami  
i dressingiem malinowym
Salad with smoked duck, peaches and raspberry 
dressing
Deska serów z winogronami
Cheese board with grapes
Tortilla z pieczoną wieprzowiną, chrupiącą  
sałatą i salsą pomidorową
Tortilla with roasted pork, salad and tomato salsa 
Pieczywo, masło
Bread, butter

Bufet ciepły / Hot buffet

Zupa gulaszowa
Goulash soup
Roladki z kurczaka z pastą oliwkową i  boczkiem
Chicken rolls with olive tapenade and bacon
Farfalle z łososiem i szpinakiem w sosie  
z kopru włoskiego 
Farfalle with salmon, spinach and fennel sauce
Bukiet gotowanych warzyw z masłem
Boiled vegetables with butter
Zapiekanka ziemniaczana

Potato casserole

Bufet ciepły / Hot buffet

Zupa z czerwonej soczewicy
Red lentil soup
Polędwiczki wieprzowe w sosie grzybowym
Pork loins with mushroom sauce 
Medaliony z pstrąga w sosie  
kremowo-pomidorowym
Trout in cream and tomato sauce
Gratin ziemniaczane
Potato gratin 
Warzywa grillowane
Grilled vegetable

Bufet deserowy / Dessert buffet

Mus truskawkowy z bazylią
Strawberry mousse with basil
Ciasto czekoladowe 
Chocolate cake
Szarlotka z szarej renety 
Apple cake

Bufet deserowy / Dessert buffet

Ciasto brzoskwiniowe
Peach cake
Babeczki owocowe 
Cupcakes with fruits
Mini brownie
Mini brownie

OPCJA I
OPTION I

OPCJA II
OPTION II

MENU III 
131,40 zł netto / 141,92 zł zł brutto

PLN 131,40 net / PLN 141,92 zł gross



OPCJA I / OPTION I
42,90 zł netto / 46,33 zł brutto
PLM 42,90 net / PLN 46,33 gross

SERWOWANE MENU DLA GRUP
SERVED MENU FOR GROUPS

(dla wszystkich gości wybierany jest ten sam zestaw + ewentualne diety specjalne)

(please choose the same set for all guests + optional special diets e.g. vegetarian)

Krem z białych warzyw

White vegetables cream soup

Panierowany sum z surówką z kiszonej kapusty i frytkami

Breaded fish with sauerkraut and fries

Rolada kawowa

Coffee roulade

Zupa pieczarkowa z łazankami 

Champignon soup with noodles

Kotlet schabowy z ziemniakami puree i kapustą 

zasmażaną

Pork chop with potato puree and sauerkraut

Rolada czekoladowa

Chocolate roulade

Bruschetta (3 szt.) z pomidorami

Bruschetta (3 pc.) with tomatoes

Grillowany filet z kurczaka w sosie kremowym  

z opiekanymi ziemniakami i surówką meksykańską

Grilled chicken breast with creamy sauce, roasted  

potatoes and Mexican salad

Sałatka owocowa

Fruit salad

Penne ze szpinakiem i kremowym sosem

Penne with spinach and creamy sauce

Dodatki / Extras 

pieczywo, masło, woda gazowana i niegazowana

bread, butter, water

Zestaw  I  / Option I Zestaw  II / Option II

Zestaw  III / Option III
Danie wegetariańskie:
Vegetarian main dish:



Danie wegetariańskie:
Vegetarian main dish:

Danie wegetariańskie:
Vegetarian main dish:

OPCJA II /  OPTION II
57,20 zł netto / 61,78 zł brutto
PLN 57,20 net / PLN 61,78 gross

OPCJA III / OPTION III 
86,90 zł netto / 93,85 zł brutto
PLN 86,90 net / PLN 93,85 gross

Zupa fasolowa
Bean soup
Filet z kurczaka faszerowany szpinakiem  
i suszonymi pomidorami, podany z sosem z kopru
włoskiego, opiekanymi ziemniakami i mini marchewką
Chicken breast stuffed with spinach and dried tomatoes, 
served with fennel sauce, roasted potato
Panna cotta
Panna cotta

Krem szpinakowy z serem greckim
Spinach cream soup with feta cheese
Filet z kurczaka z pastą oliwkową i boczkiem z puree 
ziemniaczanym, miksem sałat i sosem śmietanowym
Chicken breast with olive tapenade and bacon, potato 
puree, mix salad and cream sauce
Sernik z sosem wiśniowym
Cheesecake with cherry sauce

Krem porowo-ziemniaczany
Leek and potato cream soup
Filet z soli z pary podany z julienne warzywnym  
i ziemniakami puree
Steamed sole with vegetable julienne and potato 
puree
Ciasto czekoladowe z sosem malinowym
Chocolate cake with raspberry sauce

Tradycyjny rosół z lanym ciastem
Traditional broth with homemade noodles
Polędwiczki wieprzowe w sosie grzybowym  
z opiekanymi ziemniakami i grillowanymi warzywami 
Pork tenderloin with mushroom sauce, roasted  
potatoes and grilled vegetables
Szarlotka z bitą śmietaną i czekoladą
Apple cake with whipped cream and chocolate

Sałatka z kaszy gryczanej z suszonymi  
pomidorami i serem feta
Buckwheat salad with dried tomatoes and feta cheese
Marynowany stek wieprzowy z sosem musztardowym, 
frytkami i sałatką Coleslaw
Marinated pork steak with mustard sauce, fries and 
Coleslaw salad
Mus karmelowy z biszkoptem
Caramel mousse with sponge biscuit

Pieczone szparagi z boczkiem i ananasem
Roasted asparagus with bacon and pineapple
Pieczona miruna w sosie cytrynowym z ryżem  
i kalafiorem romanesco
Roasted hoki with lemon sauce, rice and Romanesco
Crème brûlée z sosem czekoladowym i bezą
Crème brûlée with chocolate sauce and meringue

Spaghetti z grillowanymi warzywami i rukolą
Spaghetti with grilled vegetable and arugula

Dodatki / Extras 

pieczywo, masło, woda gazowana i niegazowana, 
kawa, herbata
bread, butter, water, tea, coffee

Kaszotto ze słodu z grillowanymi warzywami
Beer malt with grilled vegetables

Dodatki / Extras  pieczywo, masło, 
 woda gazowana i niegazowana, kawa, herbata
bread, butter, water, tea, coffee

Zestaw  I  / Option I

Zestaw  I  / Option I

Zestaw  II / Option II

Zestaw  II / Option II

Zestaw  III / Option III

Zestaw  III / Option III



Pakiet do 2 godzin / Up to 2 hours
34,10 zł netto / 40,41 zł brutto / PLN 34,10 net / PLN 40,41 gross 

Pakiet do 4 godzin / Up to 4 hours
39,60 zł netto / 46,93 zł brutto / PLN 39,60 net / PLN 46,93 gross

Pakiet do 6 godzin / Up to 6 hours
50,60 zł netto / 59.96 zł brutto / PLN 50,60 net / PLN 59.96 gross

Pepsi, 7UP, Mirinda
Pepsi, 7UP, Mirinda

Woda gazowana i niegazowana
Still and sparkling water

Soki owocowe
Fruit juices

Kawa, wybór herbat
Coffee, tea selection

OPEN BAR - LEŻAK / LAGER



Pakiet do 2 godzin  / Up to 2 hours
50.60 zł netto / 59.96 zł brutto / PLN 50.60 net / PLN 59.96 gross

Pakiet do 4 godzin  / Up to 4 hours
63,80 zł netto / 75.60 zł brutto / PLN 63,80 net / PLN 75.60 gross

Pakiet do 6 godzin  / Up to 6 hours
73,70 zł netto / 87,33 zł brutto / PLN 73,70 net / PLN 87,33 gross

Pakiet do 2 godzin  / Up to 2 hours
60.50 zł netto / 71.69 zł brutto / PLN 60.50 net / PLN 71.69 gross

Pakiet do 4 godzin  / Up to 4 hours
70,40 zł netto / 83,42 zł brutto / PLN 70,40 net / PLN 83,42 gross

Pakiet do 6 godzin  / Up to 6 hours
77 zł netto / 91,25 zł brutto / PLN 77 net / PLN 91,25 gross

Pepsi, 7UP, Mirinda
Pepsi, 7UP, Mirinda

Woda gazowana i niegazowana
Still and sparkling water

Soki owocowe
Fruit juices

Kawa, wybór herbat
Coffee, tea selection

Piwo z naszego browaru we wszystkich aktualnie dostępnych rodzajach
Beer from our brewery in all available kinds

Wina house białe i czerwone
Red and white house wine

Pepsi, 7UP, Mirinda
Pepsi, 7UP, Mirinda

Woda gazowana i niegazowana
Still and sparkling water

Soki owocowe
Fruit juices

Kawa, wybór herbat
Coffee, tea selection

Piwo z naszego browaru we wszystkich aktualnie dostępnych rodzajach
Beer from our brewery in all available kinds

Wina house białe i czerwone
Red and white house wine

Wódka Wyborowa
Wyborowa Vodka
Soplica Wiśniowa

Soplica Cherry Vodka
Soplica Malinowa

Soplica Raspberry Vodka

OPEN BAR - APA  

OPEN BAR - ALT



Pakiet do 2 godzin / Up to 2 hours
73,70 zł netto / 87.33 zł brutto / PLN 73,70 net / PLN 87,33 gross

Pakiet do 4 godzin / Up to 4 hours
83,60 zł netto / 99,07 brutto / PLN 83,60 net / PLN 99,07 gross

Pakiet do 6 godzin / Up to 6 hours
101,20 zł netto / 119,92 zł brutto / PLN 101,20 net / PLN 119,92 gross

Pepsi, 7UP, Mirinda
Pepsi, 7UP, Mirinda

Woda gazowana i niegazowana
Still and sparkling water

Soki owocowe
Fruit juices

Kawa, wybór herbat
Coffee, tea selection

Piwo z naszego browaru we wszystkich aktualnie dostępnych rodzajach
Beer from our brewery in all available kinds

Wina house białe i czerwone
Red and white house wine

Wódka Wyborowa
Wyborowa Vodka

Żubrówka
Żubrówka (Bison Grass) Vodka

Soplica Wiśniowa
Soplica Cherry Vodka

Soplica Malinowa
Soplica Raspberry Vodka

Rum Bacardi
Bacardi Rum

Gin Seagram’s
Seagram’s Gin
Ballantine’s

Ballantine’s Whisky
Martini Dry

Martini Bianco

OPEN BAR - BOCK

Podane ceny od osoby / Prices per person. 



Atrakcje dodatkowe
Additional attractions

Oprowadzanie po browarze (po polsku lub po angielsku) połączone z degustacją piwa (4x 125ml).  

Koszt oprowadzania od osoby 34 zł netto / 41,82 zł brutto. Cena obowiązuje przy grupie minimum 10 osób.  

W przypadku grup powyżej 20 osób oprowadzanie przeprowadzane jest w dwóch turach.

Brewery tour (Polish or English language available) and beer tasting (4x125 ml). 

Cost per person is PLN41,82. Minimum number of participants: 10 people.

 The group bigger than 20 people is divided into 2 parts.

Oprawa muzyczna: didżej - cena uzależniona od wybranego pakietu, ceny od 1 600 zł netto  

(w cenie jest obsługa imprezy, nagłośnienie i oświetlenie. Dokładna cena zależy od wybranego pakietu.).

Music: DJ, the price starts from PLN1600 net (includes event service, sound and lighting. 

The exact price depends on a package chosen).

Muzyka na żywo, fotobudka i inne atrakcje - agencja eventowa Twój Event  www.twojevent.com/nasze-uslugi

Live music, photo booth and other attrations - „Twoj Event” www.twojevent.com/nasze-uslugi

Pokazy barmańskie Brothers Bartenders  www.brothers-bartenders.pl

Bartenders show - „Brothers Bartenders” www.brothers-bartenders.pl

Dekoracje florystyczne Czary Mary  www.mary.com.pl

Flower decorations „Czary Mary” www.mary.com.pl



Kontakt
Contact

Katarzyna Rodzaj 
Event Manager

tel. kom. +48 531 223 195

e-mail: katarzyna.rodzaj@browar-lubicz.com.pl

Karolina Woszczyna
Event Manager

tel. kom. +48 786 116 085

e-mail: karolina.woszczyna@browar-lubicz.com.pl

Oferta obowiązuję od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2020.


