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Wnętrza Hotelu Gorczowski gwarantują komfortowe warunki dla organizacji kameralnych przyjęć 
w gronie najbliższej rodziny, jak i tych bardziej hucznych. Hotelowa restauracja pomieści do 120 osób, natomiast 
w Centrum Bankietowo-Konferencyjnym naszego hotelu dysponujemy powierzchnią nawet 
dla 350 Gości. Szerokie możliwości aranżacji przestrzeni pozwalają nam wyodrębnić z dużych powierzchni
mniejsze, kameralne sale, by dopasować je do potrzeb Państwa przyjęcia. Zapraszamy do zapoznania się 
z naszymi propozycjami.

Wszystkiego dopełnia doskonała lokalizacja Hotelu Gorczowski - położenie w aglomeracji górnośląskiej,
z szybkim dojazdem z dróg: A4 Kraków-Wrocław i DTŚ Katowice-Gliwice. Bezpośrednie wyjście
z hotelowego ogrodu do parku dodaje natomiast organizowanym przyjęciom uroku.

Zorganizuj wyjątkowe przyjęcie okolicznościowe lub uroczystą kolację
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Przyjęcie okolicznościowe  
190 zł/os.
Zupa (1 do wyboru)
Krem z borowików z dodatkiem jabłka i seler 
Rosół królewski

Danie główne (2szt./os.)
Rolada wołowa, kluski śląskie, czerwona kapusta, sos
pieczeniowy
Roladka z polędwiczki wieprzowej, nadziewana
oscypkiem i żurawiną
Pieczeń wieprzowa z grzybami
Pierścień z indyka, nadziewany szparagami 
i boczkiem

Dodatki
Kluski śląskie 
Ziemniaki gotowane
Sos pieczeniowy
Kapusta czerwona
Surówka z selera i rodzynkami
Bukiet sałat z serem feta 
i pomidorkiem koktajlowym 

Deser
Patery ciast – szarlotka, sernik
Puchar lodowy z gorącymi wiśniami
Tort - dodatkowo płatny 

Napoje zimne i gorące - bez limitu
Woda mineralna podana w dzbankach
Sok pomarańczowy
Bufet kawowo-herbaciany
Zimna płyta 56 zł/os.
Wędliny z naszej spiżarni
Deska serów z winogronem
Roladki serowe z orzechami
Pasztet w kolorowym pieprzu z żurawiną
Capresse
Tymbaliki drobiowe
Świeże warzywa przelane vinegretem
Śledź w kolorowym pieprzu
Masło ziołowe
Pieczywo mieszane 

Gorąca kolacja  (1 do wyboru)
Gulasz węgierski z kluseczkami
Potrawka drobiowa z warzywami
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Przyjęcie okolicznościowe 
220 zł/os.
Zupa (1 do wyboru)
Krem z buraków pieczonych
Krem porowo-ziemniaczany
Rosół królewski

Danie główne (1 do wyboru)
Grillowany filet z kurczaka nadziewany chorizo i
mozzarellą, podany z puree ziemniaczanym
Roladka z indyka nadziewana dor blue i suszonym
pomidorkiem, z sosem maślano-ziołowym, ziemniak
pieczony
Rolada wołowa, kluski śląskie, czerwona kapusta
Pieczone udko z kaczki, podane na puree z marchwi oraz
ziemniaczkami gratin, sos tymiankowy

Deser
Sernik gotowany 
Mus czekoladowy z wiśniami

Zimna płyta
Wędliny z naszej spiżarni
Deska serów z winogronem
Pasztet w kolorowym pieprzu z żurawiną
 Tymbaliki drobiowe
 Babeczki nadziewane cukinią oraz serem kozim
 Śledź w oleju 
 Sałatka z grillowanym kurczakiem, na bukiecie warzyw 
 z pary z sosem curry
 Masło ziołowe
 Pieczywo mieszane

Gorąca kolacja (1 do wyboru)
Gulasz wieprzowy z grzybami leśnymi
Potrawka drobiowa

Napoje zimne i gorące - bez limitu
Woda mineralna podana w dzbankach
Sok pomarańczowy
Bufet kawowo-herbaciany
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Uroczysta kolacja 
235 zł/os.
Przystawka  
Mus drobiowy dekorowany bukietem sałat

Zupa
Krem z grillowanych pomidorów i papryki dekorowany
świeżą bazylią

Danie główne 
Indyk nadziewany brokułem, ziemniak palony oraz sos
żurawinowy

Deser
Mus czekoladowy z malinami

Zimna płyta
Schab pieczony w ziołach
Śledź w kolorowym pieprzu
Tymbalik drobiowy
Pasztet w kolorowym pieprzu
Koreczki z mozzarelli i koktajlowych pomidorków
Bukiet sałat z avocado i melonem 
Masło ziołowe 
Pieczywo mieszane 

Gorąca kolacja 
Gulasz z grzybami leśnymi i lanymi kluseczkami

Napoje zimne i gorące - bez limitu
Woda mineralna podana w dzbankach
Sok pomarańczowy
Bufet kawowo-herbaciany



Uroczysta kolacja 
245 zł/os.
Przystawka  
Jajko poche podane na grillowanych szparagach 
z sosem kaparowym

Zupa
Krem z marchwi z dodatkiem jabłka i curry 

Danie główne 
Polędwiczka wieprzowa marynowana w trawie
cytrynowej podana
 z pieczonym selerem oraz sosem jabłkowym 
z dodatkiem rodzynek i ziemniakami gratin

Deser
Brzoskwinie duszone w białym winie z dodatkiem
lodów malinowych

Zimna płyta
Wędliny z naszej spiżarni
Deska serów z winogronem
Pasztet z żurawiną
Tymbaliki
Babeczki nadziewane cukinia oraz serem kozim 
Sałatka z młodego szpinaku z suszonym
pomidorkiem oraz serem Dor Blue
Śledź w musztardzie
Sałatka z grillowanym kurczakiem na bukiecie
warzyw z pary z sosem curry
Pieczywo mieszane 
Masło ziołowe

Gorąca kolacja 
Gulasz Strogonow

Napoje zimne i gorące - bez limitu
Woda mineralna podana w dzbankach
Sok pomarańczowy
Bufet kawowo-herbaciany

Stefana Batorego 35
41-506 Chorzów

+48 32 345 21 37
+48 609 311 700

eventy@hotelgorczowski.pl

NAPOJE GAZOWANE
Pepsi, Mirinda, 7Up
 – w szklanych butelkach 200 ml
Pepsi, Mirinda, 7Up 850 ml

Dodatkowo oferujemy

10 zł
12 zł

ATRAKCYJNE CENY ALKOHOLU
Wino białe / czerwone 0,75 l: 
Wódka Wyborowa 0,5 l: 
Finlandia 0,5 l: 85 zł
Piwo beczkowe Žatecký Světlý Ležák 0,5 l
Piwo beczkowe Grimbergen Blanche 0,5 l
Piwo beczkowe Blonde 0,5 l

Opłata serwisowa w przypadku podania
własnego alkoholu: 15 zł / za butelkę

Desery
Wybór ciast: 15 zł od osoby
Tort okolicznościowy – na specjalne
zamówienie 
Opłata serwisowa w przypadku podania
własnego ciasta lub tortu: 10 zł od osoby

65 zł
65 zł
85 zł
12 zł
15 zł
15 zł
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Pakiet wegetariański

Przystawki  (1 do wyboru)
Carpaccio z podwędzanego buraka z dodatkiem
rukoli i z sosem borówkowym, posypane tartym
serem owczym
Tatar pomidorowo-paprykowy, ułożony na krążkach
z pumpernikla
Roladki z cukinii faszerowane pieczoną pietruszką

Zupy wegetariańskie (1 do wyboru)
Krem pieczarkowy z grzankami
Barszcz czerwony czysty na smaku z suszonych
grzybów
Krem z białych warzyw z oliwą truflową

Drugie danie (1 do wyboru) 
Makaron conchiglioni, nadziewany farszem 
serowo-szpinakowym, sos kurkowy
Kotlet z soczewicy panierowany, podany z sadzonym
jajkiem

Kolacja I (1 do wyboru) 
Cukinia nadziewana farszem z ratatouille
Gołąbki z liści kapusty z farszem ryżowym w sosie
pomidorowym 

Kolacja II  (1 do wyboru) 
Papryka pieczona, nadziewana farszem 
serowo-jajecznym z pietruszką zieloną, 
panierowana i smażona
Krążki selera panierowane, podawane z dipem
czosnkowym

Grill I
139 zł/os. brutto (1,5 szt. na osobę)
Stek drobiowy marynowany w musztardzie
francuskiej
Kiełbaska śląska 
Krupniok z kapustą kiszona 
Karkówka wieprzowa marynowana w ciemnym
piwie 
Szaszłyk drobiowy 
Filet z morszczuka w aromacie trawy cytrynowej 

Grillowany seler 
Plastry pomidora z mozzarellą 
Papryka marynowana w oliwie cytrynowej 
Plastry cukinii w kolorowym pieprzu 
Ziemniak w aromacie czosnku 
Bukiet sałat z winegretem 
Sos barbecue 
Sos czosnkowy 
Pieczywo mieszane 



Możliwość dodatkowo zamówienia wołowiny
dojrzewającej na sucho z naszej dojrzewalni 
40 dni 1 kg antrykotu 185 zł
max ilość porcji 10 x 100 g

Hiszpańska paella 49 zł/os.

Możliwość zamówienia świeżych owoców morza.
Zostanie przygotowana indywidualna wycena.

Dodatkowo 
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Kotleciki drobiowe w cytrynowej marynacie 
Boczek macerownay 
Stek wieprzowy z kością 
Krupniok z cebulką i ziemniakmi 
Buregry wołowe 120 g
Filet z dorsza marynowany lubuskim cydrze 
Biała kiełbasa marynowana w majeranku i czosnku 

Bataty marynowane w miodzie i cytrynie
Papryka w oliwie cytrynowej
Cukinia w oliwie cytrynowej 
Grilowany bakłażan z mozzarella
Grillowany pomidor 
Konfitura z czerwonej cebuli 
Bukiet sałat z sosem malinowym 
Cous cous na ostro 
Pieczywo mieszane 

Grill II
159 zł/os. brutto (2 szt na osobę)

ATRAKCJE KULINARNE 

PASTA BAR 
Sporządzanie dań z makaronów z dodatkami na żywo
przez kucharza.
200 g/porcja 
35 zł/os.
Makarony: tagliatelle, strozzapreti, pappardelle, gnocchi. 
Sosy: carbonara, neapolitański, pesto. 
Dodatki: gorgonzola, szpinak, pomidorki, groszek,
boczek, świeże zioła, grzyby, kurczak, krewetki
koktajlowe.

BUFET SUSHI
30,00 zł/os.
 

Maki – inaczej nigiri owinięte prasowanymi algami
morskimi nori. Ryżowe wałeczki są formowane 
przy pomocy bambusowej maty, a następnie krojone 
na kawałki. 
Podstawowa wersja – hosomaki – to cienkie, 2–3
centymetrowe kawałki. W środku można znaleźć owoce
morza, a także warzywa, takie jak karczoch, awokado,
ogórek lub pędy bambusa.

Futomaki – to grubsza, 4–6 centymetrowa wersja
hosomaki. Często podaje się je w dekoracyjnej formie,
z wystającymi kawałkami ogórka lub sałaty. Tworzą one
zieloną, ozdobną koronę, która nadaje potrawie
wyjątkowo atrakcyjny charakter. 

Uramaki – inaczej odwrócone maki, które różni się
kolejnością układania warstw; na bambusowej macie
najpierw układa się klejący ryż, a dopiero potem nori oraz
resztę składników. Uramaki wyróżniają się sezamem,
którym obtacza się gotowe rolki oraz kawiorem, dzięki
któremu danie nabiera przyjemnej chrupkości. 

Temaki – kształtem przypominają lodowe różki, które
owinięte są liśćmi nori. Po napełnieniu rożków ryżem, 
do środka wkłada się pokrojone w słupki warzywa.

PIECZONY JESIOTR W CAŁOŚCI
120 g/ porcja 
46 zł/os.
Serwowany w całości 
Dodatki: brokuł, kalafior, młoda marchew, ryż mieszany,
sos cytrynowy.



Zapraszam do kontaktu
Patrycja Bienek
tel. kom.: +48 609 311 700
biuro: +48 32 345 21 37
eventy@hotelgorczowski.pl
www.hotelgorczowski.pl
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BARMAN
Koszt naszej usługi: 1000 zł + alkohole 
(we własnym zakresie lub wg zużycia) 
Barman Młodej Pary: 300 zł + alkohole 
(we własnym zakresie) Barman dostępny 
w godz. 17:00 – 01:00 
Dodajemy godzinę gratis (od godziny 16:00)

Dodatkowo
Specjalna oferta dla dzieci
Menu dla dzieci do lat 7: 50% wybranego menu

Promocyjne ceny noclegów
Możliwość zakwaterowania Gości w 30
pokojach hotelowych o zróżnicowanym
standardzie

Na specjalne życzenie zorganizujemy
Oprawę muzyczną
Obsługę fotograficzną i filmową
Fotobudkę
Dekoracje kwiatowe i balonowe
Inne atrakcje

PIECZONE MIĘSA
140 g/os.
36 zł/os.
Pieczone w całości i serwowane przez kucharza.
Rodzaje mięs: karczek, boczek, schab. Dodatki: kasza
prażona, warzywa pieczone, sos tymiankowy.

PIECZONY UDZIEC WIEPRZOWY
140 g/os.
30 zł/os.
kasza bulgur, kapusta włoska z boczkiem, sos
żurawinowo-jabłkowy. Pieczony z kością na zasmażanej
kapuście z pieczonymi ziemniaczkami 
Dodatki: musztarda, chrzan.

PIECZONE INDYKI 
39,00 zł/os.
140 g/os.
Pieczone w całości i serwowane przez kucharza
Faszerowane jabłkami i rodzynkami
Dodatki: musztarda, chrzan. kasza bulgur, kapusta
włoska z boczkiem, sos żurawinowo-jabłkowy.

STÓŁ REGIONALNY 
30,00 zł/os.
120 g/os.
Necówka, żymlok śląski, kiełbasa podsuszana, schab 
po sztygarsku, boczek pieczony w piwie, krupniok
śląski, szynki z własnej wędzarni, kabanosy własny
wyrób, pstrąg wędzony własny wyrób 
Dodatki: ciapkapusta, hekele, szałot śląski, ser
gazdowski, smalec ze skwarkami, powidła śliwkowe

BUFET MYŚLIWSKI
140 g/os. 
49 zł/os
Pieczone i serwowane przez kucharza
Rodzaje mięs: Dodatki: przepiórki, dzik, sarna, jeleń.
ziemniaki pieczone, pieczona marchew, sos myśliwski.


