
Konferencje





HL Hotel Lechicka Centrum 
Konferencyjno - Szkoleniowe

108 pokoi 4 sale konferencyjne Darmowy duży parking

Restauracja Basen Elastyczne ceny



Sale konferencyjne
i szkoleniowe

HL Hotel Lechicka Centrum Konferencyjne jest doskonałym miejscem na organizację konferencji w Poznaniu. 
Organizujemy wydarzenia od kilku do 130 osób i gwarantujemy bardzo atrakcyjne ceny.

W hotelu na najwyższej kondygnacji mieści się centrum konferencyjne, gdzie do Państwa dyspozycji posiadamy 4 sale                     
konferencyjne z widokiem na panoramę miasta. Sale wyposażone są w bezprzewodowy internet oraz profesjonalny sprzęt 
multimedialny.

Sala A

Sala B

Sala C

Sala D

Teatr Bankiet Stojący Klasa Boardroom Pow m2

130

50

25

30

60

20

10

15

150

70

30

45

80

30

16

24

70

40

20

30

160

60

30

45

Podkowa

50

20

12

16



Plan sal 
konferencyjnych
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SALA B
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SALA C
30m2

SALA A
160m2

• Panoramiczny widok na Poznań
• Sala oszklona

•  Możliwość zastosowania 
   sali jako szatni

WindyWC DamskieWC Męskie

O
kn

o 
p

a
no

ra
m

ic
zn

e

SALA D
45m2



Cennik sal
konferencyjnych

SALA A

od 200 zł/h

od 1500 zł/dzień
Minimalny czas wynajmu 5h (dotyczy wszystkich najmów)

SALA B

od 120 zł/h

od 800 zł/dzień
Minimalny czas wynajmu 5h (dotyczy wszystkich najmów)

SALA C

od 100 zł/h

od 500 zł/dzień

SALA D

od 100 zł/h

od 500 zł/dzień

Podane ceny są kwotą brutto i zawierają podatek VAT (23%)



Restauracja Lechicka to idealne miejsce 
do organizowania spotkań zarówno towarzyskich, 
jak i biznesowych, a także bankietów i przyjęć 
okolicznościowych. Zapewniamy miłą, kompetentną 
obsługę oraz bardzo przystępne ceny serwowanych dań. 

ZORGANIZUJEMY DLA PAŃSTWA:

•  spotkania biznesowe

•  kompleksowe usługi gastronomiczne dla uczestników 
    wydarzeń

•  walne zgromadzenia

•  jubileusze firm

•  wigilie firmowe

•  uroczystości i imprezy integracyjne

•  lunche w formie bufetu lub serwowane wedle 
   oczekiwań organizatorów - uwzględniamy preferencje    
   żywieniowe (kuchnia wegetariańska, wegańska,
   bezglutenowa itp.)

Możliwość ogranizacji imprez nawet na 150 osób.

Restauracja
Lechicka







Przerwa
kawowa

Rodzaje przerwy kawowej Przerwa jednorazowa /os. Przerwa uzupełniania /os.

Kawa, herbata, woda

Kawa, herbata, woda, soki, ciasta kruche

Kawa herbata, woda, soki, ciasta kruche, wypieki 
cukiernicze (drożdżówki, pączki, sernik itp)

Kawa herbata, woda, soki, ciasta kruche, wypieki 
cukiernicze, owoce

15 zł

19 zł

35 zł

39 zł

23 zł

29 zł

42 zł

49 zł

Podane ceny są kwotą brutto i zawierają podatek VAT (8%/23%)



Dodatki do przerwy kawowej

Kanapki dekoracyjne

Kanapki typu sandwich (1/2 bagietki)

• drobiowa (masło, ser, sałata, pomidor, ogórek, kurczak lub indyk)
• wieprzowa (masło, ser, sałata, pomidor, ogórek, szynka
• z twarożkiem (masło, ser, sałata, kiełki roślinne) 

Owoce filetowane (100g/porcja)

Sticksy warzywne z dipem (80g/porcja)

Mini jogurty z granolą i owocami

Słone przekąski (krakersy, paluszki, precelki)

cena /szt.

7 zł

12 zł

9 zł

9 zł

9 zł

9 zł

Podane ceny są kwotą brutto i zawierają podatek VAT (8%/23%)



Menu
serwowane

45 zł/os 
Podane ceny są kwotą brutto i zawierają podatek VAT  (8%/23%)

ZUPA (DO WYBORU JEDNA)
•  Zupa z kalarepy z koperkiem
•  Rosół z domowym makaronem
•  Krem z białych warzyw z oliwą porową
•  Zupa z soczewicy z imbirem
•  Zupa szparagowa (sezonowo)
•  Krem z marchwi z mlekiem kokosowym i chili

DANIE GŁÓWNE (DO WYBORU JEDNO)
• Schab gotowany, gotowane ziemniaczki, 
  sos koperkowy, surówka z kapusty 
• Devolay z kurczaka, frytki, surówka   
• Lasagne z szpinakiem, sos pomidorowy 
• Karkówka confit, buraczki zasmażane, kopytka
• Klasyczny schabowy, ziemniaki opiekane, kapusta   
  zasmażana
• Filet z kurczaka z mozzarellą, ziemniaki opiekane, 
  warzywa z pary
• Risotto ze szpinakiem i granopadano



49 zł/os 
Podane ceny są kwotą brutto i zawierają podatek VAT  (8%/23%)

ZUPA (DO WYBORU JEDNA)
• Żurek
• Krem z kurczaka z oliwą truflową
• Zupa gulaszowa
• Zupa grzybowa z lanymi kluskami

DANIE GŁÓWNE (DO WYBORU JEDNO)
• Zraz ze schabu z suszonymi pomidorami, warzywa 
  z emulsją ziołową, ziemniaki gotowane
• Udko z kaczki confit, modra kapusta, kopytka
• Polędwiczka wieprzowa, sos pieczeniowy, 
  warzywa gotowane, kopytka
• Wołowina duszona z papryką, purre z grochu, 
  gotowany brokuł



ZUPA 
• Krem z marchwi z mlekiem kokosowym i imbirem

DANIA GŁÓWNE
• Chili con carne z kukurydzą
• Kurczak w sosie pieczarkowym
• Ryż biały z ziołami
• Ziemniaki/makaron
• Ratatouille warzywne (V)
• Burger z kalafiora (V)

BUFET ZIMNY
• Sałatka grecka
• Mix warzyw marynowanych
• Plater owoców sezonowych (krojone)
• Masło, pieczywo 
• Woda, soki (2 rodzaje)

59 zł/os 
Podane ceny są kwotą brutto i zawierają podatek VAT  (8%/23%)

Menu
bufetowe

ZUPA
• Krem z białych warzyw z prażonym słonecznikiem

DANIA GŁÓWNE
• Łopatka wieprzowa wolnogotowana w sosie 
  z zielonym pieprzem
• Udko z kurczaka w sosie sweet chili
• Frytki/ziemniaki opiekane z ziołami
• Kopytka ziemniaczane
• Buraki zasmażane z chrzanem
• Burger z brokuła (V)
• Kuskus izraelski z warzywami (V)

BUFET ZIMNY
• Mix sałat z kurczakiem 
• Mix sałat z grillowanymi warzywami i sosem balsamico (V)
• Mix ciast (sernik, jabłecznik, ciasto czekoladowe)
• Warzywa marynowane
• Masło, pieczywo 
• Woda, soki (2 rodzaje)

69 zł/os 
Podane ceny są kwotą brutto i zawierają podatek VAT  (8%/23%)



ZUPA
• Krem drobiowy z oliwą truflową

DANIA GŁÓWNE
• Policzki wołowe w ciemnym sosie
• Ziemniaki opiekane z ziołami
• Warzywa gotowane z masłem ziołowym
• Dorsz w sosie cytrynowym
• Ryż basmati
• Warzywa grillowane 

BUFET ZIMNY
• Mix sałat z sosem cezar i kurczakiem
• Mix sałat z mozarellą i suszonymi pomidorami
• Warzywa marynowane
• Owoce sezonowe (krojone)
• Panacotta z maślanki z sosem karmelowym
• Masło, pieczywo 
• Woda, soki (2 rodzaje)

89 zł/os 
Podane ceny są kwotą brutto i zawierają podatek VAT  (8%/23%)





Hotel oferuje 108 klimatyzowanych pokoi, w tym 8 apartamentów. Każdy pokój jest wyposażony w telewizor, dostęp do WI-FI 
oraz prywatną łazienkę. 

Do dyspozycji gości w hotelu znajduje się basen. Przed hotelem istnieje możliwość zaparkowania na bezpłatnym parkingu. 
Posiadamy również miejsca w garażu podziemnym. 

Oferujemy jedne z najniższych cen w Poznaniu.

Zostań gościem
HL Hotel Lechicka

Darmowy parking Pyszne śniadanie Darmowe Wi-Fi



GALERIA PLAZA, GALERIA PESTKA

STARY RYNEK

DWORZEC PKP

LOTNISKO

3 MIN

15 MIN

17 MIN

23 MIN

HL HOTEL LECHICKA

UL. LECHICKA 101, POZNAŃ
+48 697-900-213
recepcja@hotel-lechicka.pl
www.hotel-lechicka.pl

Dogodna
lokalizacja






