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Co o nas sądzą nasi Klienci? 
Wyniki Oranżerii w głosowaniach internetowych.  

 
 

Internauci są szczerzy i nie owijają w bawełnę. Bywają okrutni, ale też 
potrafią docenić wysiłek i klasę! A nasze oceny w internecie? Sprawdźmy…  
 

Facebook: 4,6 na 5.  

Google: 4,2 na 5.  
 
Dane z dnia 2018.09.20 na podstawie ponad 160 głosów.  

 
To doskonałe wyniki, o których konkurencja może pomarzyć… 
Szczegółowe opinie i relacje mogą Państwo znaleźć w sieci.  

 



 

ORANŻERIA RESTAURACJA - LUBLIN - 2019 - oferta komunijna 03 
Wersja 03 - aktualna na dzień 2018.09.24. 

Strona 3 z 16 

Prawdopodobnie najbardziej  
rodzinna i prorodzinna restauracja w Lublinie!! 

 
 

Prorodzinni od początku.  
Od założenia restauracji w 2012 roku nieprzerwanie aż do dziś staramy się tworzyć najlepsze warunki 
do rodzinnego wypoczynku i spędzania wspólnego czasu. Od ponad 5 lat możemy się pochwalić Certyfikatem 
Miejsca Przyjaznego Rodzicom i Dzieciom, który otrzymujemy co roku od Prezydenta Miasta Lublin.  

 
Pamiętamy o Państwa szczególnych potrzebach! 
Znamy potrzeby Rodzin z Dziećmi – zarówno tymi małymi, jak i dużymi. Zadbaliśmy, aby mogli się Państwo 
czuć u nas komfortowo. Zapewniamy Państwu cały pakiet przeróżnych udogodnień: począwszy od kącików 
zabaw i placu zabaw, poprzez dziecięce menu, foteliki do karmienia i dziecięcą zastawę, skończywszy na 
rabatach dla Rodzin.  
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Prawdopodobnie najbardziej  
rodzinna i prorodzinna restauracja w Lublinie!! 

 
 

RABATY DLA RODZIN! 
 

W szczególny sposób 
wspieramy duże rodziny: 
uczestniczymy w lubelskim 
programie Rodzina Trzy Plus 
oraz w ogólnopolskiej Karcie 
Dużej Rodziny.  
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Prawdopodobnie najbardziej  
rodzinna i prorodzinna restauracja w Lublinie!! 

 
 
Z najmłodszymi Państwa 
Dziećmi zapraszamy do kącika 
zabaw, który od lat jest 
częścią wnętrza restauracji.  
 
Kącik czeka na małych Gości 
przez 7 dni w tygodniu. 
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CENNIK. NASZE PAKIETY KOMUNIJNE. 
 
 

3 gotowe pakiety odpowiadają na najczęstsze oczekiwania Gości. 
 
Począwszy od najtańszego pakietu, w którym zapewniamy uroczysty obiad, poprzez rozbudowany pakiet 
z dodatkami, skończywszy na prestiżowym pakiecie VIP, w którym Restauracja zajmuje się organizacją całego 
przyjęcia. 

 
PAKIET SREBRNY.    120 złotych za 1 osobę.  
 
PAKIET ZŁOTY.     160 złotych za 1 osobę.  
 
PAKIET PLATYNOWY (VIP) 190 złotych za 1 osobę.  
 
 
 



 

ORANŻERIA RESTAURACJA - LUBLIN - 2019 - oferta komunijna 03 
Wersja 03 - aktualna na dzień 2018.09.24. 

Strona 7 z 16 

Co w pakiecie za 120 złotych?  
 
 

> gorąca zupa (do wyboru 1 z 3) 
> danie główne kuchni tradycyjnej lub nowoczesnej (do wyboru 1 z 4),  
> pyszny deser (do wyboru 1 z 3),  
> bogaty pakiet z napojami (napoje zimne i gorące bez limitu),  
> obsługa produktów od Klienta (tortu, ciast, owoców) bez dopłat,  
> nie ma możliwości wniesienia własnego alkoholu.  

 
 
> DOROŚLI: cena 120 złotych jest ceną całkowitą z VAT,  
> DZIECI: cena 60 złotych to cena za Dzieci, dla których nakrywamy stół oraz którym serwujemy 

obiad lub przekąski i które korzystają z atrakcji i udogodnień.  
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Co w pakiecie za 160 złotych?  
 
 

> gorąca zupa (do wyboru 1 z 3) 
> danie główne kuchni tradycyjnej lub nowoczesnej (do wyboru 1 z 4),  
> pyszny deser (do wyboru 1 z 3),  
> 8 zimnych przekąsek z menu do wyboru (w tym 4 przekąski z gotowego 

zestawu i 4 wybierane przez Klienta; do wyboru: mięsa pieczone, sałatki, 
przekąski rybne, przekąski jarskie, przekąski fit, sosy, pieczywo), 

> owoce bankietowe i sezonowe bez limitu – zapewnia Restauracja, 
> 1 gorąca przekąska (do wyboru 1 z 5),  
> bogaty pakiet z napojami (napoje zimne i gorące bez limitu),  
> obsługa produktów od Klienta (tortu, ciast, owoców) bez dopłat,  
> opcja wniesienia własnego alkoholu – warunki do ustalenia.  

 
  
> DOROŚLI: cena 160 złotych jest ceną całkowitą z VAT,  
> DZIECI: cena 80 złotych to cena za Dzieci, dla których nakrywamy stół oraz którym serwujemy 

obiad lub przekąski i które korzystają z atrakcji i udogodnień.  
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Co w pakiecie za 190 złotych?  
 
 

> elegancki, oryginalny, zimny starter na dobry początek,  
> gorąca zupa z bogatego menu (do wyboru 1 z 5),  
> danie główne kuchni tradycyjnej lub nowoczesnej (do wyboru 1 z 7),  
> pyszny deser, który zachwyci smakiem (do wyboru 1 z 5),  
> 9 zimnych przekąsek z menu do wyboru (w tym mięsa pieczone, sałatki, 

przekąski rybne, przekąski jarskie, przekąski fit, sosy, pieczywo), 
> ciasta bankietowe i owoce – zapewnia Restauracja, 
> okolicznościowy tort śmietanowo-owocowy – zapewnia Restauracja, 
> 2 gorące przekąski z menu (do wyboru 2 z 7),  
> bogaty pakiet z napojami (napoje zimne i gorące bez limitu), 
> dostępne napoje specjalne (lemoniady własnej produkcji, soki ze świeżo  
 wyciskanych owoców cytrusowych, oryginalne herbaty i kawy), 
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> obsługa produktów od Klienta (tortu, ciast, owoców) bez dopłat,  
> zgoda Restauracji na wniesienie własnego alkoholu oraz serwis bez dopłat.  

 
 
> DOROŚLI: cena 190 złotych jest ceną całkowitą z VAT,  
> DZIECI: cena 95 złotych to cena za Dzieci, dla których nakrywamy stół oraz którym serwujemy 

obiad lub przekąski i które korzystają z atrakcji i udogodnień.  
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Co jest w cenie?  
 
 

W każdym pakiecie komunijnym zawarte są:  
 

• oddzielny dla każdej Rodziny i pięknie udekorowany stół,  
• żywe kwiaty i okolicznościowe ozdoby na stole,  
• zorganizowane animacje dla dzieci (minimum 3 godziny gier i zabaw; 

program realizują uśmiechnięci animatorzy z doświadczeniem), 
• dania specjalne: zarówno te dla Dzieci, jak i dla osób na dietach, 
• bezpłatne miejsca parkingowe dla Gości bezpośrednio przy Restauracji,  
• nasze bezcenne doświadczenie branżowe i szczere porady oraz opieka, 
• w pełni przejrzyste rozliczenie oraz paragon fiskalny lub faktura VAT,  
• opcja na dostępne rabaty (Rodzina Trzy Plus, Karta Dużej Rodziny).  
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Dbamy o poziom naszych usług.  
Oranżeria to:  
 
WYSOKI POZIOM ORGANIZACJI I DYSCYPLINA, 
 
SMAK,  
 
ESTETYKA,  
 
ZAANGAŻOWANIE I POWAŻNE PODEJŚCIE,  
 
DBAŁOŚĆ O DETALE. 
 
 

Nasi Klienci śpią spokojnie, wiedząc, 
że współpracują z profesjonalistami.  
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Rabaty i oferty specjalne  
 
 

Jeśli Państwo jako organizatorzy są posiadaczami 
Karty Rodzina Trzy Plus, otrzymają Państwo 
od nas rabat od kwot cennikowych za okazaniem 
karty na nazwisko rodzica Dziecka albo Dziecka 
komunijnego.  
 
Jeśli wśród Państwa Gości przy komunijnym stole 
znajdą się posiadacze lubelskiej karty Rodzina 
Trzy Plus albo ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, 
odliczymy rabat dla pojedynczych osób 
za okazaniem karty.  
 
Wspieramy inicjatywy, które oceniamy jako 
wartościowe i służące dobru wspólnemu. 
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Wyjątkowa oferta Oranżerii  
 
 

Lubimy to, co robimy.  
 
Lubimy dobre zabawy: 
smakiem, formą, oryginalnymi 
składnikami.  
 
U nas zawsze znajdą Państwo 
niespotykane rozwiązania.  
 
 
Napoje specjalne pokazane 
na fotografii dostępne 
w pakiecie VIP 
w opcji bufetowej. 
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Jak zarezerwować 
miejsce na przyjęcie?  

 
 

Potwierdzeniem rezerwacji 
miejsca na przyjęcie jest 
zaakceptowanie warunków 
Umowy oraz oferty, wpłacenie 
zadatku w kwocie 500 złotych 
oraz podanie orientacyjnej 
liczby Gości. Zadatek można 
wpłacić w gotówce w kasie 
Oranżerii albo przelewem.  
 
 
 
Szczegóły w bezpośrednim 
kontakcie. 
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Kontakt  
 

 
NA ŻYWO W RESTAURACJI 
 

• pracujemy od poniedziałku do piątku od 9 do 18 oraz w soboty i niedziele od 12 do 20;  
• zachęcamy do wcześniejszego kontaktu i umówienia się na spotkanie.  

 
TELEFONICZNY 
 

• 81 44 14 595  
• 609 30 40 98  
• 504 85 88 06  
 

E-MAIL  
 
info@restauracja-oranzeria.pl  
 


