
Bo gotowanie jest sztuką ...



Szanowni Państwo !
Na Państwa ręce składamy folder prezentujący  
zakres usług świadczonych przez PHU 
„Lubinpex” Sp. z o.o..

To co nas wyróżnia na tle konkurencji, 
to ponad 30-letnie doświadczenie, a także skala 
działalności. Realizujemy rocznie ponad 
1000 imprez. W portfolio naszych realizacji 
znajdują się między innymi wystawne bankiety 
we Wrocławiu, Krynicy, Warszawie, ale także 
w Londynie.

Prowadzimy ponad 40 placówek 
gastronomicznych w oddziałach i spółkach 
Grupy Kapitałowej  KGHM, a także w firmach 
zlokalizowanych w Legnickiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej.

Aktualnie do grona naszych klientów dołączyło 
wrocławskie centrum logistyczne Poczty Polskiej, 
a także fabryka VOSS Automotive Polska 
Sp. z o.o., ulokowana na terenie Legnickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dzięki nakładom inwestycyjnym, jesteśmy w stanie 
zaskakiwać naszych klientów coraz nowszymi 
rozwiązaniami.

Naszym celem jest dziś nie tylko zaspokajanie 
potrzeb, ale także ich kreowanie, poprzez 
dostarczanie usług i produktów, dotychczas 
niedostępnych na rynku.

Lubinpex jest laureatem wielu prestiżowych 
nagród i wyróżnień, w tym między innymi: 
Gepardy Biznesu, Przedsiębiorstwo Fair Play, 
Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy, a także 
Food Business Awards - tytuł podkreślający 

wysoką jakość w zakresie świadczenia usług 
gastronomicznych oraz Gazele Biznesu - nagroda 
przyznawana przedsiębiorstwom legitymującym 
się doskonałą kondycja finansową.

Te nagrody, a także licznie spływające 
referencje, to zasługa przede wszystkim ludzi. 
Nasza kadra pracownicza liczy ponad 
450 specjalistów z różnych dziedzin. Nasi 
kucharze uczestniczą w wielu międzynarodowych 
szkoleniach, prowadzonych  przez uznane 
autorytety w dziedzinie kulinariów.

Powyższe argumenty dają Państwu gwarancję, 
że PHU Lubinpex Sp. z o.o. to idealny 
partner w zakresie organizacji imprez 
oraz szeroko pojętej gastronomii. 

Z kulinarnym pozdrowieniem. 

Zarząd 
PHU „Lubinpex” Sp. z o.o.



Doświadczenie

3 hotele

4 restauracje

35 lat doświadczenia

42 placówki gastronomiczne

1000 organizowanych imprez  każdego roku

20000 posiłków dziennie 

20000 paczek i koszy świątecznych rocznie



Kompleksowa
  organizacja imprez

              PHU „LUBINPEX” SP.  Z O.O.
świadczy usługi kompleksowej organizacji imprez, zarówno 

zamkniętych, jak i otwartych, na halach, stadionach, 
terenach zielonych, lotniskach i w wielu innych miejscach. 

Posiadamy własną, rozbudowaną bazę sprzętów niezbędnych 
do organizacji imprez z uwzględnieniem potrzeb zarówno 

klientów dorosłych jak i ich pociech. W naszej bazie znajdują 
się profesjonalne namioty, parasole, ławki i stoły, grille, roll-bary, 

zamrażarki i chłodnie. Ponadto dysponujemy urządzeniami 
do produkcji gofrów, lodów, sorbetów i naleśników. 

 
Organizując imprezę zapewniamy: wszelkiego typu zgody 

i pozwolenia, ochronę, ogrodzenie terenu, służby medyczne, 
zaplecze techniczne (scenę, nagłośnienie, oświetlenie) a także 

artystów. Imprezy realizujemy w oparciu o własny transport 
towarowy oraz technologiczny, co daje nam gwarancję 

terminowości, przy zachowaniu dbałości o jakość.

Imprezy doposażamy urządzeniami pneumatycznymi, takimi 
jak brama, balon czy dmuchany kucharz, co idealnie uzupełnia 

kompozycję placu. Dysponujemy również bazą, utrzymanych 
w spójnej stylistyce, własnych dmuchanych zamków,  zjeżdżalni 

oraz basenów z kulkami, będących jedną z największych 
atrakcji dla dzieci podczas imprez.



PHU „LUBINPEX” SP.  Z O.O.

Organizacja Imprez

proponuje organizację różnych imprez cateringowych, 
takich jak: karczmy, combry, pikniki, festyny firmowe 

i miejskie. Kompleksową organizacją imprez zajmujemy 
się od blisko 30 lat. To czas ciągłego rozwoju i doskonalenia, 

aby znaleźć się w punkcie, w którym jesteśmy 
w chwili obecnej.

Rok rocznie organizujemy szereg imprez dla Spółek 
i Oddziałów z Grupy Kapitałowej KGHM Polska 

Miedź S.A. Ponadto do naszych klientów należą rów-
nież firmy z Legnickiej Specjalnej Strony Ekonomicznej 

(Sitech, Sanden, Volkswagen, Wezi-Tec, VOSS), a także 
spółki miejskie, m. in. Legnickie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji.

Na zlecenie instytucji miejskich realizowaliśmy już  
kilkakrotnie: Dni Głogowa, Dni Lubina, Przemkowskie 

Święto Miodu i Wina, Dni Polkowic, Dni  Legnicy, 
a także cały szereg imprez w Ścinawie (Dni Ścinawy, 

Ścinawski Blues nad Odrą). Systematycznie gościmy również 
z usługami cateringowymi na terenie Klasztoru Cystersów 

w Lubiążu. 



                        TYLKO Z NAMI! 

  Imprezy o randze

Premium
Organizowaliśmy między innymi:

- Światowy szczyt metalurgiczny w Londynie
- Światowy Kongres Onkologiczny we Wrocławiu

- Jubileusz 25-lecia Dolnośląskiej Izby Gospodarczej
  we wrocławskim Teatrze „Capitol” 

- Forum Gospodarcze w Krynicy
- Jubileusz debiutu KGHM Polska Miedź S.A. na GPW

- Otwarcie Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu
  i wiele, wiele innych.

Na organizowanych przez nas imprezach nie brakuje 
wybitnych osobistości z dziedziny kultury i nauki, 

biznesu, sportu oraz mediów.
    

Wielokrotnie gościliśmy Prezydentów, Premierów 
i Ministrów, właścicieli oraz zarządzających największymi 

firmami z kraju i świata.

Eleganckie gale wymagają wyjątkowej oprawy.

My ją zapewniamy! 



  OBSŁUGA WYDARZEŃ O CHARAKTERZE 
LOKALNYM I MIĘDZYNARODOWYM

Ze sportowym
 zacięciem

Jeśli w rejonie odbywały się w ostatnich latach duże 
wydarzenia sportowe, możecie być pewni - my też tam 

byliśmy.

Obsługujemy kibiców, zawodników, dziennikarzy, a także 
Gości o statusie VIP i Super VIP.

Cyklicznie uczestniczymy w obsłudze m. in. 
Międzynarodowych Zawodów Konnych w Jaroszówce 

i Strzegomiu, zawodów kolarskich szosowych oraz 
MTB, Pucharu Świata w Narciarstwie Biegowym 

a także Biegu Papieskim czy Biegu o Lampkę 
Górniczą. Na co dzień świadczymy usługi gastronomiczne 

podczas meczów superligi kobiet i mężczyzn w piłce 
ręcznej, ekstraklasy piłkarskiej oraz Plus Ligi Mężczyzn. 

Naszą obecność można było zauważyć podczas Mistrzostw 
Świata Juniorów w Łucznictwie w Legnicy, meczów 

kadry narodowej w piłce nożnej, a także podczas 
europejskich pucharów w koszykówce mężczyzn, galach 

bokserskich oraz mieszanych sztuk walki. 



JEDNĄ Z NAJNOWSZYCH POZYCJI

Wyjątkowe stoiska

w naszej ofercie jest zestaw wyjątkowych stoisk 
cateringowych.

Utrzymane w jednej stylistyce stoiska, stanowią 
idealne uzupełnienie każdej imprezy, zarówno od strony 

estetycznej jak i praktycznej.

W naszej ofercie znajdą Państwo stoiska typu fast-food, 
Texas BBQ, lody-sorbety, gofry-naleśniki oraz stylową 

kawiarnię.

Każde stoisko wyposażone jest w zestaw dopasowanych 
tematycznie potykaczy, flag, bannerów oraz lad.



                   OFERUJEMY PAŃSTWU

Zamkowa
  kolekcja
    dmuchańców

stale poszerzającą się kolekcję własnych zamków, zjeżdżalni 
i basenów, utrzymanych w spójnej konwencji. 

„Kolekcja zamkowa” stanowi ważny punkt na mapie 
zabaw najmłodszych uczestników imprez, a dzięki swej 

stylistyce idealnie komponuje się w każdym otoczeniu.



Sieć Barów i Kantyn

ZARZĄDZAMY PONAD 40 PLACÓWKAMI GASTRONOMICZNYMI,
w ramach których żywimy załogę kopalni, hut oraz spółek z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., 
pracowników Centrum Logistycznego Poczty Polskiej, ale również pracowników 
zagranicznych firm takich jak Sitech, Sanden Manufacturing Poland czy VOSS. 
 
Dzięki długoletniemu doświadczeniu oraz wysoko wykwalifikowanej kadrze
pracowniczej dajemy pewność realizacji usług na najwyższym poziomie!
Setki zrealizowanych kontraktów i pozyskana dzięki nim wiedza
pozwala na minimalizację kosztów, a tym samym uzyskanie
konkurencyjnej ceny. Stałe inwestowanie w unowocześnianie
parków maszynowych daje wymierne efekty
jakościowe!

  WYPOSAŻAMY KOMPLEKSOWO

Zapewniamy zaplecze techniczne i technologiczne w tym: 
piece konwekcyjno-parowe, chłodziarki, zamrażarki, 

witryny chłodnicze, grille, szkło, porcelanę, sztućce, stoły, 
krzesła i wiele, wiele innych. Placówki prowadzone 

są pod szyldem „Smakosz”, dla którego opracowany został 
spójny System Identyfikacji Wizualnej. Utrzymane 

w „smakoszowej” stylistyce bary, to gwarant estetycznie 
i komfortowo zaprojektowanych wnętrz, sprzyjających 

relaksowi przy posiłku. 

Prowadzone przez nas placówki wyposażamy 
w najwyższej jakości sprzęt od sprawdzonych producentów. 



Posiłki Abonamentowe Przykładowe Menu
WYCHODZĄC NAPRZECIW
oczekiwaniom naszych klientów, wprowadziliśmy 
również posiłki abonamentowe w preferencyjnych 
cenach, co stanowi idealne rozwiązanie dla  osób 
systematycznie korzystających z naszych kantyn.

ŚNIADANIE 
Jajecznica 4szt. + pieczywo
Kiełbasa + pieczywo
Gulasz drobiowy warzywny + pieczywo
Fasolka po walijsku + pieczywo
Gulasz wieprzowy + pieczywo

ZUPY
Zupa pieczarkowa
Zupa szczawiowa

POTRAWA MIĘSNA/RYBNA
Filet z kurczaka po parysku
Kotlet schabowy panierowany
Kotlet Karolinka
Udko pieczone
Filet rybny w jajku
Bitka drobiowa po prowansalsku

DODATEK DO OBIADU
Ziemniaki
Kopytka

Filet rybny

Kotlet Karolinka

SURÓWKI
Sałatka z marchwi i ananasa 

Surówka z selera i jabłek
Surówka z kapusty czerwonej z kukurydzą

KOLACJA
Bigos + pieczywo

Ryż z warzywami po chińsku
Gulasz wołowy z groszkiem + pieczywo

Flaki + pieczywo
Kiełbasa z wody + pieczywo

PIEROGI
Pierogi sudeckie

DANIE DIETETYCZNE
Filet z indyka na duszonej cukinii z pomidorami

Makaron tagliatelle
Bukiet surówek

Kompot







Sieć Restauracji Oberża

      STAROPOLSKI STYL I SMAK
To jest to co nas wyróżnia! Ciekawe miejsca można 

stworzyć w każdym centrum handlowym, ale 
niepowtarzalnego klimatu, stylu lat minionych nie da 

się zbudować na podstawie szkła  i aluminium. Dlatego 
też z pełnym przekonaniem zapraszamy do naszych  

restauracji, gdzie króluje staropolski styl i smak. 
Nasze Oberże stylowo nawiązują do XVIII-wiecznego 

zajazdu  a potrawy są przygotowywane wg staropolskich 
przepisów.

 www.restauracjaoberza.pl  www.restauracjaoberza.pl

Pierwszą restauracją jaką otworzyliśmy była 
Oberża „Skarbek”. Miało to miejsce w 2005 roku 

w Lubinie przy ul. Budowniczych LGOM. 
Zachęciły nas do tego pozytywne opinie naszych 

klientów, którzy chętnie korzystali z naszych usług. 
Tak zapoczątkował się rozwój Sieci Restauracji Oberża. 

Dziś Spółka zarządza 4 restauracjami: Oberżą „Skarbek” 
w Lubinie, Oberżą „Piastowska” w Legnicy, Oberżą „Pod 

Szybem”, znajdującej się przy Szybie Sw-1 KGHM Polska 
Miedź S.A. o/ZG Polkowice-Sieroszowice oraz Oberżą 

„Leśna Dolina”

Nasz zespół to pasjonaci branży gastronomicznej 
z wieloletnim doświadczeniem.  Kucharze 

to profesjonaliści i wirtuozi smaku w każdym 
calu. Ich kunszt wielokrotnie oceniali i doceniali 

znani przedstawiciele świata polityki, biznesu, kultury 
i sportu. Gościliśmy ich w swoich restauracjach, a także 

podczas wielu bankietów i rautów w kraju i za granicą.

Nasze Oberże to również doskonałe miejsce 
na  organizację wszelkiego rodzaju imprez 

okolicznościowych i spotkań towarzyskich. Posiadają 
przestronne wnętrza, które można zaadoptować 

na potrzeby każdej imprezy. Poza doskonałym menu, bazą 
noclegową, zapewnimy  także profesjonalną obsługę 

kelnerską, pomożemy dobrać odpowiednią oprawę 
muzyczną, dekoracyjną i fotograficzną.



      IMPREZY 
     O CHARAKTERZE PRYWATNYM! 

Chlebem powszednim Restauracji Oberża 
jest organizacja wielkich wydarzeń naszych klientów, 

takich jak wesela, chrzciny, komunie, rocznice, urodziny.
 

Naszym atutem jest przede wszystkim bogate 
doświadczenie organizatorskie, znajomość rynku 

i nowości dekoratorskich, doradztwo profesjonalnych 
Wedding Plannerów oraz oczywiście znakomite 

i wykwintne menu.

Sieć Restauracji Oberża

 www.restauracjaoberza.pl



„SPECJAŁY OBERŻA” TO STARANNIE

Specjały Oberża

selekcjonowane produkty, wykonane przez sprawdzonych  
producentów wg. receptury Głównego Szefa Kuchni Sieci Restauracji 

Oberża,  co gwarantuje niepowtarzalny smak i aromat. 
Przygotowując swoje dania w oparciu o nasze produkty, zapewnisz 

każdej potrawie niepowtarzalny smak oraz charakterystyczną 
dla Oberży staropolską nutę. 

TRADYCJA - nasze produkty wytwarzane są w oparciu o staropolskie 
receptury, charakterystyczne dla Sieci Restauracji Oberża. Używając 

tych produktów do swoich potraw, przybliżysz się do restauracyjnych 
standardów w domowej kuchni. 

JAKOŚĆ - kontrola nad procesem produkcji oraz odpowiednie 
przechowywanie, pozwalają nam  zagwarantować najwyższą jakość 

naszych produktów. 

ELEGANCJA - sposób pakowania i etykietowania naszych produktów 
sprawia, że są one nie tylko  estetycznym dodatkiem do Twojej kuchni, 

ale również idealnym pomysłem na prezent.  Produkty sygnowane logo 
„Specjały Oberża”, to również doskonały pomysł na prezent.  Kosze 

upominkowe, pełne produktów spod szyldu Oberża, będą 
wyrazem szczególnej dbałości  o elegancję oraz chęć zaspokojenia 

obdarowywanych, produktami najwyższej jakości. Szeroka gama 
dostępnych produktów, pozwala na dowolne konfigurowanie koszy 

upominkowych, w zależności od potrzeb.

 www.restauracjaoberza.pl



NOWOCZESNA SALA WIELOFUNKCYJNA

Sunny Music Club

Klientom poszukującym nowocześniejszych wnętrz i rozwiązań, 
proponujemy wielofunkcyjną salę, która może pomieścić 
do 300 miejsc siedzących. Nowoczesny system mocowań 
na ozdoby ścienne, pozwala zorganizować wystawę czy imprezę 
tematyczną, zasłaniając przy tym bannerami większość ścian. 
Sunny Club Music posiada  najnowszej generacji laser RGB 
(wielokolorowy), który umożliwia generowanie animacji, 
napisów czy logotypów klienta. Ponadto sala wyposażona jest 
w nagłośnienie marki VOID - numer 1 na świecie w systemie 
nagłośnienia klubowego, 4 telewizory FULL HD a także 
nagłośnienie konferencyjne sufitowe dające równomierne 
nagłośnienie sali z wykorzystaniem mikrofonów 
bezprzewodowych, a także z możliwością podłączenia sygnału 
audio-video, kierującego sygnał z Blu-Ray, pendrive, notebooka 
czy innego źródła.

Krzesła i stoły możemy ustawić wg upodobań klientów, w formie 
bankietu zasiadanego, stojącego, podkowy, w ustawieniu 
teatralnym lub szkolnym.

W Sunny Club Music mieliśmy okazje gościć wiele sław z kraju 
i świata. Wystąpili u nas między innymi:  polscy Beatlesi - czyli 
Grupa The Postman, Red Lips, DJ C-Bool, Patrycja Markowska, 
Kombi, Top-One, Gabriel Fleszar, Urszula czy Boney M.

Impreza integracyjna, szkolenie, konferencja, koncert czy inne 
eventy - zorganizujemy je w pełni profesjonalnie!

www.sunnyclub.pl



JEDYNA TAKA GRILLOWĘDZARNIA W POLSCE

Firma Lubinpex wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom 
klienta, postanowiła umożliwić uczestnikom festynów, pikników 
i innych imprez, poczucie prawdziwego klimatu dzikiego zachodu! 
Jest to możliwe dzięki inwestycji, w  JEDYNĄ TAKĄ W POLSCE - 
GRILLOWĘDZARNIĘ.
 
Niezwykle efektowna, ale co najważniejsze efektywna. Swoim 
wyglądem nawiązuje do starodawnych lokomotyw parowych. 
Dzięki zastosowaniu nowatorskich metod, jest w stanie jednocześnie 
grillować i wędzić. Jej efektywność określana jest w tysiącach porcji.
 
Na tym jednak nie koniec! TEXAS BBQ to nie tylko grillowędzarnia. 
To cały teksański ogródek,  na terenie którego od wejścia poczuć 
będzie można klimat Teksasu.
 
Barbecue (BBQ) to w Polsce coraz popularniejsza metoda grillowania. 
Dzięki GRILLOWĘDZARNI TEXAS, smaki BBQ poznać będzie mogło 
szerokie grono ludzi, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości 
każdej porcji.
 
Świeżość, smak i aromat, a przy tym niepowtarzalny klimat Dzikiego 
Zachodu, z pewnością na długo zapiszą się a pamięci wszystkich, 
którzy na swej drodze spotkają markę TEXAS BBQ!

TexasBBO



NASZA OFERTA
 
automatów vendingowych to przede wszystkim:

- szeroka gama produktów

- wyborne przekąski i smakołyki

- pyszne napoje gorące 
  
- orzeźwiające napoje zimne

- świeże kanapki zrobione z produktów 
  w pełni naturalnych

- elastyczność w doborze asortymentu

- codzienne dostawy

- atrakcyjne ceny 

  Automaty
           Vendingowe



PODSTAWOWYM ATUTEM

Paczki świąteczne 
naszej firmy jest kompleksowość i rzetelność usługi. 

Wieloletnie doświadczenie, współpraca z wiodącymi 
producentami, elastyczność w zakresie cen i asortymentu, 

atrakcyjne opakowania, a nawet możliwość organizacji 
imprez dla dzieci pozwalają na dostosowanie naszej oferty 

do wszelkich Państwa oczekiwań.

- Wszechstronność
- Kosze upominkowe,

- Paczki dla dzieci,
- Imprezy mikołajkowe,

- Dowolne opakowania na życzenie,
- Zawartość paczek zawsze ustalamy razem 

   z przedstawicielem firmy,
- Jesteśmy otwarci na różne potrzeby i gusta. 

 
  Lubinpex podoła każdemu wyzwaniu !



 POZYTYWNE REFERENCJE
ZA WYKONANE USŁUGI W ZAKRESIE

Referencje

- organizacji imprez zamkniętych i otwartych,
- prowadzenia kantyn pracowniczych,

- organizacji imprez rangi VIP,
- sprzedaży koszy upominkowych dla dzieci i dorosłych

- za zaangażowanie wkładane w obecną współpracę

oraz wiele innych, wystawiły nam między innymi:
1. KGHM Polska Miedź S.A.

2. Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych 
Naczelnej Organizacji Technicznej „Zagłębia Miedziowego”

2. Mercus Logistyka sp. z o.o.
3. „Energetyka” Sp. z o.o.

4. Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o.
5. Urząd Miasta w Polkowicach

6. Urząd Miasta w Ścinawie
7. Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

8. KGHM Zanam S.A.
9. Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o.

10. Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
11. Chocianowski Ośrodek Kultury

Pełne referencje znajdują się na stronie internetowej 
www.lubinpex.com.pl,w zakładce Referencje. 

       NASZE MARKI ZDOBYŁY WIELE  PRESTIŻOWYCH
       NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ!

      Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy,
     Dolnośląska Nagroda Jakości,
    Przedsiębiorstwo Fair Play,
   Gepard Biznesu ,
  Gazela Biznesu, 
 Diamenty Forbsa 2015,
oraz wyjątkowa nagroda Food Business Awards 2012.
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