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  Hotel Korczowa jest nowopowstałym, trzygwiazdkowym hotelem zlokalizowanym w sąsiedztwie 

przejścia granicznego w Korczowej. Hotel dysponuje jedno i dwu-osobowymi pokojami 

standardowymi oraz apartamentami, które łącznie oferują około 70 miejsc noclegowych. Wszystkie 

jednostki mieszkalne wyposażone są w telewizor, telefon, bezprzewodowy internet oraz osobne 

łazienki. Ponadto hotel posiada duży parking.  

     Atrakcyjna lokalizacja hotelu umożliwia relaks i odpoczynek, jak również stanowi doskonałą 

bazę wypadową na Ukrainę, m. in.  do Lwowa. 

 

Misją naszego hotelu jest nieustanne podnoszenie poziomu świadczonych przez nas usług,  

co przekłada się na zadowolenie i satysfakcję naszych Gości, którzy są dla nas najważniejsi. 



Do Państwa dyspozycji oddajemy: 

• 30 pokoi 1-2 osobowych 

• 4 apartamenty 4-osobowe 

Razem 64 miejsca hotelowe. Pokoje wyposażone są w TV, telefony, Internet, lodówki oraz 

przestronne łazienki. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    Atutem restauracji jest szeroki wachlarz tradycyjnych dań kuchni polskiej i ukraińskiej. 

Oferujemy Państwu nasze usługi w atrakcyjnych cenach. Dokładamy wszelkich starań, aby serwis  

i obsługa stała na wysokim poziomie, a jakość naszych produktów była zawsze jak najwyższa. 

   Zachęcamy Państwa, abyście spędzając wolne chwile Hotelu Korczowa, przekonali się, jak 

wyśmienite dania serwuje nasza restauracja. Podkarpacie jest regionem, do którego chętnie 

przyjeżdżają turyści  z różnych zakątków Polski i smakują regionalnych potraw. Znajdą tu Państwo 

wszystko, co umożliwi wspaniały wypoczynek. 

 

    Ogromna przestrzeń w połączeniu z elegancją i dobrym smakiem to niezaprzeczalne  

i nieodłączne walory Restauracji. Jeśli dodamy do tego ekskluzywne wnętrze staje się ona idealnym 

i wymarzonym miejscem zarówno na wszelkie imprezy okolicznościowe takie jak: przyjęcia 

weselne, komunijne, bankiety, imieniny, urodziny, chrzciny itp. Ciekawe efekty świetlne, bardzo 

dobre nagłośnienie oraz dyskretne podświetlenie restauracji  znakomicie spisuje się podczas imprez 

tanecznych. 



     Cenimy sobie nowe wyzwania. Dlatego z przyjemnością zorganizujemy dowolną imprezę – od 

przyjęć weselnych, jubileuszy i spotkań rodzinnych po konferencje, bankiety, szkolenia czy eventy 

firmowe. W naszych wnętrzach możemy ugościć nawet 300 osób. Specjalnie dla klientów 

biznesowych przygotowaliśmy 3 nowoczesne sale konferencyjne wyposażone w sprzęt audio-

wizualny, projektory oraz inne niezbędne udogodnienia, które sprawią, że każde zorganizowane  

u nas spotkanie będzie zarówno efektywne, jak i przyjemne. 

 

 

MENU: 

OBIADY 

 (zupa, II danie, deser – kompozycja własna z n/w propozycji) 

 

ZUPY: 

Barszcz ukraiński 

Zupa pomidorowa       

Rosół z makaronem                                                                                   

       Zupa grzybowa z kluskami                                                                                                       

Zupa warzywna z klopsikami mięsnymi                                                                                                                          

                                                                

 

DRUGIE DANIA: 

Kotlet po kijowsku 

Medalion schabowy w sosie grzybowym 

Grillowany filet z kurczaka z warzywami 

Karkówka faszerowana warzywami w sosie 

Soczysty filet rybny zapiekany w warzywach z serem 

 

DODATKI: 

Kasza gryczana 

Ryż z warzywami 

Ziemniaki puree                                                                                   

Ziemniaki opiekane 



Ziemniaki z wody z masłem i koperkiem                                                                           

 

 

Do każdego zestawu podajemy zestaw surówek 

Kawa, herbata, woda z listkiem mięty i cytryną, kompot – bez ograniczeń 

 

 

 

DESERY: 

Panna cotta 

Lodowa fantazja 

Strudel z jabłkiem 

Domowe ciasto pieczone                                                              

Jabłko pieczone z rodzynkami i sosem waniliowym 

          

BANKIET: 

 

Bankiet tradycyjny (serwowany) – 60zł./os. 

Rolada drobiowa faszerowana warzywami w sosie koperkowym  

Ziemniaczana gruszka                                                                                  

Zestaw surówek                                                                                       

Deser: Lody podawane na gorąco z owocami, polewą i bitą śmietaną 

Zimne zakąski: 

Zestaw wędlin i serów                                                                                                                              

Sałatka pieczarkowa warstwowa  / Sałatka bankietowa                                                                                                                   

Galaretka drobiowa                                                                                                

Śledź z jabłkiem i cebulką    

Domowy pasztet pieczony z żurawiną i chrzanem 

Rolada faszerowana                                                                 

 Kanapki bankietowe                                                                                                                         

*Godz. ... (dokładna godz. do ustalenia z kelnerem)  - Barszcz z pasztecikami                                                                                                                             

Pieczywo                                                                                                                                                  

Kawa, herbata, woda z cytryną i listkiem mięty, kompot                                                                                                                                           

 

 

 

Bankiet ukraiński w stylu ludowym (serwowany) – 60zł./os. 

Solanka 

Kociołek po lwowsku 

Deser: ciasto – miodownik 

Zimne zakąski: 

Półmisek wędlin i mięs pieczonych 

Sałatka „Paparac – kwietka”/ Sałatka bankietowa 

Śledź pod szubą   

Galaretka drobiowa 

Naleśniczki wątrobiane   

Cesarski pasztet z żurawiną i chrzanem                                                                                                                                     

Ciemny chlebek ze słoninką 

*Godz. ….  (dokładna godz. do ustalenia z kelnerem) – Barszcz z pampuszkiem 



Pieczywo 

               Kawa, herbata, woda z cytryną i listkiem mięty, kompot            

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Bankiet – szwedzki stół – 80zł./os. 

 
Danie serwowane indywidualnie: 

Zupa węgierska                                                                                                                             

Łódeczki drobiowe faszerowane warzywami 

Ziemniaki pieczone z rozmarynem                                                                                                                        

Zestaw surówek    

Deser: Domowe ciasto pieczone   

 

Stół szwedzki:                                                                                                                         

 Puszyste gołąbki w sosie pomidorowym (na ciepło w bemarze)                                                                                            

Mix pierogów opiekanych (na ciepło w bemarze)                                                                                                          

Półmisek wędlin                                                                                                                                       

Talerz warzyw                                                                                                                                 

Sałatka włoska / Sałatka brokułowa                                                                                                                                   

Śledź z cebulką / Ryba po grecku                                                                                                                                      

Kanapeczki ze słoninką / Kanapeczki bankietowe  

Tartinki / tartaletki/ wrapy  

Domowy pasztet pieczony z żurawiną i chrzanem                                                                                                                                                                                                                           

Smalec ze skwarkami                                                                                                                    

Mix deserków 

Pieczywo                                                                                                                                                           

Kawa, herbata, sok, woda z cytryną i listkiem mięty, kompot               

 

Grill – 60 zł./os. 

 

Kwaśnica lub grochówka 

Szaszłyki wieprzowe 

Karkówka grillowana   

   Kiełbaski grillowe – 2 rodzaje                                                                       

Kaszanka / Drumstiki 

Kartofle zapiekane 

Sałatka grecka 

Zestaw surówek 

Cebulka z koperkiem                                                                   

 Chlebek ze słoninką 

Zestaw sosów                                                                                      

 Pieczywo 

Kawa, herbata, woda z cytryną i listkiem mięty, kompot 



 

 

 

 

                                                                                                              

PRZERWA KAWOWA: 

 

• Przerwa kawowa 8 zł./os.: kawa rozpuszczalna i parzona, herbatki smakowe, woda  

z cytryną i listkiem mięty, mix ciastek bankietowych, cukier, cytryna, mleko 

• Przerwa kawowa 12 zł./os.: kawa rozpuszczalna i parzona, herbatki smakowe, woda  

z cytryną i listkiem mięty, sok, kompot, domowe ciasto pieczone,  cukier, cytryna, 

mleko 

• Przerwa kawowa  18 zł./os.: kawa rozpuszczalna i parzona, herbatki smakowe, 

woda butelkowa (0,5l), kompot, sok,  ciastka bankietowe, kanapki, słodkie desery, 

cukier, cytryna, mleko 

• Przerwa kawowa  25 zł./os.: kawa rozpuszczalna i parzona, herbatki smakowe, 

woda butelkowa (0,5l), kompot, sok,  ciastka bankietowe, kanapki, tartinki, tartaletki,  

słodkie desery, owoce,  cukier, cytryna, mleko 

  
  

CENNIK: 

 

Nocleg – 40 zł./os. /dobę w pokoju 2- osobowym  

Nocleg – 115zł./os./dobę w pokoju 1-osobowym 

Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego – 10zł./os. 

Obiad z deserem – 20 zł./os. 

Obiadokolacja (I i II danie z deserem) - 20zł./os. 

Obiadokolacja (stół szwedzki – ciepłe dania i zimne zakąski) – 20zł./os. 

Bankiet – menu oraz cena do uzgodnienia indywidualnego                                                   



Grill – menu oraz cena do uzgodnienia indywidualnego                                    

Zespół muzyczny – 800-1200 zł.                                                           

DJ - 500 zł. 

Dla młodzieży szkolnej – możliwość negocjacji ceny. 

Na życzenie klienta istnieje możliwość zorganizowania  

przewodnika oraz transportu. 

Menu oraz cena może ulec zmianie na życzenie klienta. 

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE! 

Kontakt:          

   Dyrektor Agnieszka Kościelna                                                                                       

 Tel.: 602-527-200  

www.korczowa.pl 

turystyka@hotelkorczowa.pl 

  
  

HOTEL KORCZOWA JEST IDEALNYM MIEJSCEM DLA OSÓB CENIĄCYCH SOBIE 

 DOBRĄ JAKOŚĆ  I PRZYJAZNĄ ATMOSFERĘ! 

  

  
  

  
  
  
  

https://korczowa.pl/
mailto:turystyka@hotelkorczowa.pl



