
BROWAR LUBICZ 

KONFERENCJE
CONFERENCES



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  

bezprzewodowy, flipchart, dostęp do światła dzien-

nego. 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.



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

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     



Przerwy kawowe
Coffee break

Jednorazowa: 22 zł netto / 25,26 zł brutto
Single: 22 PLN net / 25,26 PLN gross 

Ciągła 32 zł netto / 36,51 zł brutto 
Continuous: 32 PLN net / 36,51 gross
Kawa, wybór herbat, woda gazowana i niegazowana, domowe kruche ciasteczka  

(z sezamem, pestkami dyni, makiem)

Coffee, selection of teas, water (sparkling and still), selection of freshly baked cookies

Jednorazowa: 32 zł netto / 36,21 zł brutto
Single: 32 PLN net / 36,21 PLN gross 

Ciągła: 47.50 zł netto / 53.40 zł brutto 
Continuous: 47.50 PLN net / 53.40 PLN gross
Kawa, wybór herbat, woda gazowana, i niegazowana, domowe kruche ciasteczka  

(z sezamem, dynią, makiem), budyniowe babeczki z owocami, pierniczki,  

ciasto jogurtowe, szarlotka

Coffee, selection of teas, water (sparkling and still), selection of freshly baked cookies 

cupcakes with fruits, gingerbread cookies, yoghurt cake, apple cake

Jednorazowa: 42,90 zł netto / 47,98 zł brutto
Single: 42,90 PLN net / 47,98 PLN gross 

Ciągła: 63,90 zł netto / 71,11 zł brutto 
Continuous: 63,90 PLN net / 71,11 PLN gross
Kawa, wybór herbat, woda gazowana, i niegazowana, ciasteczka francuskie na 3 sposo-

by (ze szpinakiem, serem feta i suszonymi pomidorami), croissanty, słodkie ziemniaczki  

z kokosem, paluchy serowe, słone ciasteczka z twarożkiem

Coffee, selection of teas, water (sparkling and still), Puff pastry cookies (spinach, feta 

cheese, dried tomatoes), croissants, sweet coconunt balls, cheese fingers, savoury 

cookies with cottage cheese

Jednorazowa: 47,30 zł netto / 52,73 zł brutto
Single: 47,30 PLN net / 52,73 PLN gross 

Ciągła: 69,30 zł netto / 76,94 zł brutto 
Continuous: 69,30 PLN net / 76,94 PLN gross
Kawa, wybór herbat, woda gazowana, i niegazowana, domowe kruche ciasteczka  

(z sezamem, dynią, makiem), czekoladowe babeczki z orzechami, pierniczki, ciasteczka  

holenderskie w czekoladzie, ciasteczka karmelowe 

Coffee, selection of teas, water (sparkling and still), selection of freshly baked cookies 

chocolate cupcakes with nuts, gingerbread cookies, chocolate bisquits, caramel cookies

Przerwa jednorazowa (30 minut) - 250 g/osobę. Przerwa ciągła (do 8 godzin) - 700 g/osobę.

Single break (30 minutes) - 250 g/person. Continuous break (up to 8 hrs) 700 g/person.

Przerwa kawowa JASNA
Coffee break BRIGHT

Przerwa kawowa PEŁNA
Coffee break FULL

Przerwa kawowa PSZENICZNA
Coffee break WHEAT

Przerwa kawowa KARMELOWA
Coffee break CARAMEL



Soki świeżo wyciskane: pomarańczowy, grapefruitowy
7,35 zł netto / 7,94 zł brutto/100ml

Freshly squeezed fruit juice: orange, grapefruit, 
7,35 PLN net / 7,94 PLN gross/100ml

Soki owocowe: pomarańczowy, jabłkowy – 7,87 zł netto / 8,50 zł brutto/200 ml
Fruit juice: orange, apple – 7,87 PLN net / 8,50 PLN gross/200 ml

Owoce filetowane  - 11 zł netto / 11,88 zł brutto/100 g
Filleted fruits  - 11 PLN net / 11,88 PLN gross/100 g

Kanapki – 7,90 zł netto / 8,53 zł brutto/szt.
Canapés – 7,90 PLN net / 8,53 PLN gross/pc

Tartinki – 7,20 zł netto / 7,78 zł brutto/ 3 szt.
Tartines – 7,20 PLN net / 7,78 PLN gross/ 3 pcs

Granola z musem z kiwi – 15.30 zł netto / 16,52 zł brutto/szt.
Granola with kiwi mousse – 15.30 PLN net / 16,52 PLN gross/pc

Croissant maślany – 6,70 zł netto / 7,24 zł brutto/szt. 
Butter croissant – 6,70 PLN net / 7,24 PLN gross/pc

Dodatki
Extras



Lunch bufetowy
BUFFET LUNCH

60,50 zł netto / 65,34 zł brutto
PLN 60,50 net / PLN 65,34 gross

Zupa jarzynowa

Vegetable soup

Filet z kurczaka z sosem porowo-jabłkowym

Chicken breast with leek and apple sauce

Dorsz w cieście piwnym

Beer battered cod

Karkówka w sosie kminkowym

Pork neck with caraway sauce

Stripsy z kurczaka

Chicken strips

Zapiekanka warzywna

Vegetable casserole

Kasza gryczana z pieczarkami

Buckwheat with champignons

Ziemniaki opiekane

Roasted potatoes

Surówki

Salads

Rolada czekoladowa

Chocolate roulade

Babeczki z owocami

Cupcakes with fruits

Woda gazowana i niegazowana nielimitowana

Water – still and sparkling

OPCJA I
OPTION I

Zupa pomidorowa z lanym ciastem

Tomato soup with homemade noodles

Panierowany filet z kurczaka

Breaded chicken fillet

Karczek pieczony w sosie własnym

Pork neck with gravy

Ryż z warzywami

Rice with vegetables

Ryba z pary z brokułami

Steamed fish with vegetables

Ziemniaki puree

Potato puree

Placki ziemniaczane z sosem pieczarkowym

Potato pancakes with champignon sauce

Ziemniaki opiekane

Baked potatoes

Surówki

Surówki

Ciasto jogurtowe

Yoghurt cake

Domowe ciasto z owocami

Homemade cake with fruits

Woda gazowana i niegazowana nielimitowana

Water – still and sparkling

OPCJA II
OPRION II

Pieczarkowa z makaronem

Champignon soup 

Pieczone skrzydełka z kurczaka

Roasted chicken wings

Kotlet mielony

Meat patty

Panierowany filet z dorsza

Breaded cod fillet

Makaron penne ze szpinakiem

Penne with spinach

Ziemniaki z wody z koperkiem

Boiled potatoes with dill

Surówki

Salads

Ciasto z owocami

Fruit cake

Ciasto czekoladowe

Chocolate cake

Woda gazowana i niegazowana nielimitowana

Water – still and sparkling

OPCJA III
OPTION III



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 PLN 41,82. 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.


