Hotel Restauracja Browar „Lwów”
Ul. Bronowicka 2
20-301 Lublin
Tel. 081 745 57 09
e-mail: lwow@lwow.lublin.pl
www.hotel-lwow.pl

Nowa oferta noclegowa na 2022
Oferujemy 76 miejsc noclegowych ze śniadaniami w klasycznych pokojach o wysokim
standardzie z dostępem do bezpłatnego Internetu, telefonu i telewizji . Zawsze
zapewniamy sprawną i profesjonalną obsługę kelnerską i kucharską, miłą atmosferę,
dogodny dojazd i własne miejsca parkingowe.
~.~

Obiekt hotelowy wybudowany został 18 lat temu i co roku jest odświeżany.
Nasz przepiękny lokal jest powstały z zabytku – a dokładnie z łaźni królewskich, dlatego
nasze powierzchnie mają wiele schodów oraz korytarzy i nie było w nich możliwości
zapewnienia windy.
Co nie zmienia faktu, iż dzięki temu zyskaliśmy 6 przestronnie urządzonych i eleganckich
sal, w których możemy zorganizować każdego typu przyjęcie.
~.~
Pobyt grupowy*
 Grupa 15-25 osób: koszt 139zł/os/nocleg ze śniadaniem/doba
Podana cena zawiera : nocleg w pokoju 2- lub 3-osobowym, śniadanie, podatek VAT w
wysokości 8%.
Koszt noclegu w pokoju 1-osobowym wynosi 160PLN/osoba/doba ze śniadaniem
 Grupa 26-40 osób: koszt 129zł/os/nocleg ze śniadaniem/doba
Podana cena zawiera : nocleg w pokoju 2- lub 3-osobowym, śniadanie, podatek VAT w
wysokości 8%.Koszt noclegu w pokoju 1-osobowym wynosi 150PLN/osoba/doba ze
śniadaniem
 Grupa powyżej 40 osób: koszt 119zł/os/nocleg ze śniadaniem/doba
Podana cena zawiera : nocleg w pokoju 2- lub 3-osobowym, śniadanie, podatek VAT w
wysokości 8%.Koszt noclegu w pokoju 1-osobowym wynosi 140PLN/osoba/doba ze
śniadaniem

OFERTA UWZGLĘDNIAJĄCA ŚNIADANIE I OBIADKOLACJĘ:
Obiadokolacja dwudaniowa plus napój (dodatkowo płatne deser +10zł/os)
 Grupa 15 – 25 osób : 169zł/os/doba.
Podana cena zawiera : nocleg w pokoju 2- lub 3-osobowym, śniadanie, obiadokolację
składającą się z zupy, dania głównego i napoju, podatek VAT w wysokości 8%. Koszt
noclegu w pokoju 1-osobowym wynosi 175PLN/osoba/doba ze śniadaniem i obiadokolacją
 Grupa 26 – 40 osób : 159zł/os/doba.
Podana cena zawiera : nocleg w pokoju 2- lub 3-osobowym, śniadanie, obiadokolację
składającą się z zupy, dania głównego i napoju, podatek VAT w wysokości 8%. Koszt
noclegu w pokoju 1-osobowym wynosi 165PLN/osoba/doba ze śniadaniem i obiadokolacją
 Grupa powyżej 40 osób : 149zł/os/doba.
Podana cena zawiera : nocleg w pokoju 2- lub 3-osobowym, śniadanie, obiadokolację
składającą się z zupy, dania głównego i napoju, podatek VAT w wysokości 8%. Koszt
noclegu w pokoju 1-osobowym wynosi 165PLN/osoba/doba ze śniadaniem i obiadokolacją
Przy pobycie grupowym pobyt kierowcy i pilota grupy : gratis. ( oferta obejmuje nocleg w
pokoju2- lub 3-osobowym, śniadanie, obiadokolację składającą się z zupy, dania głównego i
napoju, podatek VAT w wysokości 8%)

~.~
OFERTA UWZGLĘDNIAJĄCA ŚNIADANIE, OBIAD I KOLACJĘ:
(Obiad dwudaniowy plus napoje, kolacja ciepłe danie plus zimna płyta)
 Grupa 15 – 25 osób : 189zł/os/doba.
Podana cena zawiera : nocleg w pokoju 2- lub 3-osobowym, śniadanie, obiadokolację
składającą się z zupy, dania głównego i napoju, podatek VAT w wysokości 8%. Koszt
noclegu w pokoju 1-osobowym wynosi 185PLN/osoba/doba ze śniadaniem i obiadokolacją
 Grupa 26 – 40 osób : 179zł/os/doba.
Podana cena zawiera : nocleg w pokoju 2- lub 3-osobowym, śniadanie, obiadokolację
składającą się z zupy, dania głównego i napoju, podatek VAT w wysokości 8%. Koszt
noclegu w pokoju 1-osobowym wynosi 185PLN/osoba/doba ze śniadaniem i obiadokolacją
 Grupa powyżej 40 osób : 165zł/os/doba.
Podana cena zawiera : nocleg w pokoju 2- lub 3-osobowym, śniadanie, obiadokolację
składającą się z zupy, dania głównego i napoju, podatek VAT w wysokości 8%. Koszt
noclegu w pokoju 1-osobowym wynosi 175PLN/osoba/doba ze śniadaniem i obiadokolacją
Przy pobycie grupowym pobyt kierowcy i pilota grupy : gratis. ( oferta obejmuje nocleg w
pokoju2- lub 3-osobowym, śniadanie, obiadokolację składającą się z zupy, dania głównego i
napoju, podatek VAT w wysokości 8%)
Parking dla naszych gości udostępniany jest bezpłatnie.
Podczas pobytu istnieje możliwość korzystania z bezpłatnego internetowego łącza wi-fi
Ostateczną ilość osób należy potwierdzić do 3 dni przed terminem realizacji zamówienia.
Powyższa oferta nie łączy się z innymi promocjami.
Zachęcamy do kontaktu z nami pod numerami telefonów: 81 745 57 09 lub 510 861 255
lub drogą mailową: lwow@lwow.lublin.pl.
Chętnie odpowiemy na pytania i wyjaśnimy wątpliwości.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji 7 dni w tygodniu przez 24 godziny.
*Pod terminem grupa rozumie się minimum 15 osób korzystających w tym samym terminie z takich samych
usług.

Dodatkowo proponujemy wzbogacenie oferty:
-zorganizowaniem wieczoru tanecznego z wynajęciem DJ-a
-degustacje rzemieślniczego piwa z naszego własnego browaru
-kulinarne niespodzianki inspirowane kuchnią wschodnich sąsiadów
-różnorodna kolacja grillowa
-bezpłatny wynajem Sali do różnego rodzaju spotkań
DEGUSTACJA PIWA

-PRZYKŁAD: WYDRUK POD KAŻDE ŚWIEŻO WARZONE PIWO Z OPISEM I
PROCESEM WARZENIA PLUS 4 RURY PIWNE – 5 LITROWE KAŻDEGO
GATUNKU Z OPCJĄ JEDNORAZOWEGO
Każdy, kto zawita w nasze progi odetchnie lwowskim klimatem naszej restauracji, a
wyjątkowa kuchnia zaspokoi gusta najbardziej wymagających smakoszy.
Kompleks Hotelowo – Restauracyjny położony jest 10 minut piechotą od samego serca
miasta Lublina, a zarazem w spokojnym i zacisznym miejscu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPOZYCJA MENU ODBIADOKOLACJI :
DO WYBORU OD RAZU LUB 3-5 DNI WCZEŚNIEJ PRZED PRZYJAZDEM
Zupa do wyboru jedna:
Ogórkowa tradycyjna
Pomidorowa z ryżem z makaronem
Pieczarkowa z łazankami
Wiosenna jarzynowa
Rosół z makaronem
Barszcz ukraiński
Fasolowa
Danie główne do wyboru jedno:


















Pieczeń wieprzowa w sosie śliwkowym, kasza gryczana, sałatka z kiszonych ogórków
Pulpeciki wieprzowe w sosie koperkowym podawane z ziemniakami puree i surówką
Szefa
Rumsztyk z cebulką, ziemniaki opiekane, zestaw surówek
Tradycyjny schabowy, ziemniaki puree, surówka Colesław
Kawałki kurczaka w serowej panierce, sos grzybowy, frytki, surówka
Kotlet mielony, ziemniaki z wody, buraczki
Gołąbki w sosie pomidorowym, ziemniaki puree, surówka
Kotlet drobiowy z pieczarkami i serem ziemniaki purée i surówki
Filet rybny pod pierzynką z sera, ryż, warzywa gotowane

Napoje zimne 250ml/os:
Sok
Woda niegazowana
Napoje gorące 250ml/osoba serwowane w formie stołu szwedzkiego:
Herbata , Kawa
DODATKOWO MOŻEMY ZAPROPONOWAĆ ******Deser do wyrobu jeden:
( W przypadku zamówienia deseru trzeba doliczyć do osoby 15zł )






Panna cotta
Szarlotka
Sernik
Tiramisu
Sałatka owocowa z gałką lodów

PROPOZYCJA MENU KOLACJI :
DO WYBORU OD RAZU LUB 3-5 DNI WCZEŚNIEJ PRZED PRZYJAZDEM
Danie główne CIEPŁE do wyboru jedno:










Lwowska zupa gulaszowa z kluseczkami
Kotlet po kijowsku, talarki ziemniaków, surówki
Kotlet drobiowy, ziemniaki z wody, warzywa z wody
Krem pomidorowy z grzaną
Filet rybny zapiekany z suszonymi pomidorami i oliwkami pod pierzynką z sera,
warzywne risotto, mix sałat
Kwadrat ze schabu z z pieczarkami i serem podawany
z ziemniakami opiekanymi i zestawem surówek
Półmisek Pielmieni
Półmisek pierogów
Sakiewka drobiowa nadziewana serem, pieczarkami i suszonymi pomidorami w
towarzystwie ziemniaczków i surówki

ZIMNA PŁYTA : wszystko ustawione na stole szwedzkim
Pieczywo, szyneczki, masełka, sery, sałatki, dodatki
Napoje zimne 250ml/os:
Sok
Woda niegazowana
Napoje gorące 250ml/osoba serwowane w formie stołu szwedzkiego:
Herbata , Kawa
DODATKOWO MOŻEMY ZAPROPONOWAĆ ******Deser do wyrobu jeden:
( W przypadku zamówienia deseru trzeba doliczyć do osoby 10zł )






Panna cotta
Szarlotka
Sernik
Tiramisu
Sałatka owocowa z gałką lodów

JEŻELI SĄ PAŃSTWO ZAINTERESOWANI ORGANIZACJĄ GRILA CZY INNEJ UROCZYSTEJ
KOLACJI,
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z MANAGEREM W CELU USTALENIA INNEGO MENU
KAŻDY POBYT GRUPOWY MOŻEMY ZORGANIZOWAĆ Z TAŃCAMI I ATRAKCJAMI 
RÓWNIEŻ ZAWSZE PRZY TAKICH OKOLICZNOŚCIACH MOŻEMY ZAPROPONOWAC
ZUPEŁNIE bezpłatnie ODDZIELNĄ SALĄ NA WYŁĄCZNOŚĆ CZY STOLIK NA ALTANKACH
SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 
MANAGER
TEL. KOM. : 503-791-825
E-MAIL: manager@lwow.lublin.pl
RECEPCJA 24/4 TEL.KOM.: 510-861-255
STACJONARNY.: 81 745-57-09
E-MAIL: lwow@lwow.lublin.pl

