
LEMON TREE Restauracja i Ogród 
Łomianki, Zachodnia 38 

WWW.LEMONDABROWA.PL 

OFERTA  

 



Gdzie jesteśmy? 

Restauracja i Ogród Lemon Tree; 

ul. Zachodnia 38 Łomianki k. Warszawy 

Tel. +48 798 110 522 

 

www.lemondabrowa.pl FB@RestauracjaLemonTree  lemon.tree.m@wp.pl 

http://www.lemondabrowa.pl/


O nas 

Restauracja Lemon Tree to klimatyczne miejsce dla Ciebie  

z muzyką „na żywo.  

Naszych Gości zabieramy w kulinarną podróż po Starym Kontynencie. 

Będziecie mogli Państwo skosztować europejskich specjałów, złapać chwilę 
wytchnienia, odprężyć się i poczuć wyjątkowo. 



Nasza kuchnia…. 
 

Kuchnia polska i europejska w nowoczesnym wydaniu.  

Sezonowe menu, lokalni dostawcy, naturalne i świeże produkty.  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESTAURACJA LEMON TREE TO NAJLEPSZY WYBÓR : 
  

Organizujemy przyjęcia w Restauracji Lemon Tree i Ogrodzie,  
jak i w każdej podanej przez Państwa lokalizacji. 

Zaproponujemy menu dostosowane do charakteru imprezy. 
Zadbamy o lokal, jego wyposażenie i dekoracje. 

Przyrządzimy i dostarczymy doskonałe jedzenie i alkohol. 
Przygotujemy atrakcje specjalne: muzyka na żywo, koncerty, wieczorki 

taneczne. 
Nasza restauracja jest idealnym miejscem na zorganizowanie wszelkiego 

typu imprez: chrzciny, komunie, wesela, urodziny  
i wszelkie rodzinne okazje. 

 



KOMUNIE i CHRZCINY W LEMON TREE 

• Restauracja Lemon Tree zaprasza do skorzystania z naszego lokalu podczas organizacji 
przyjęcia z okazji komunii lub chrztu. W tym dniu oddajemy do Państwa dyspozycji restaurację, 
dwie hale namiotowe i duży ogród. 
W menu proponujemy różnorodne dania gwarantując jakość produktu, świeżość, sezonowość i 
własnoręczne wykonanie. Dzieciom zapewniamy zabawę z animatorami, a dorosłym dużo 
przestrzeni i niepowtarzalny klimat. 

• Tych którzy chcą w tym dniu zaprosić gości do domu zapraszamy do skorzystania z naszego 
cateringu. 

• Gwarantujemy zarówno dostawę potraw jak też kompleksową usługę cateringową. 
http://www.lemondabrowa.pl/wp-content/uploads/2017/03/Oferta-Imprez-Lemon-Tree-i-catering.pdf 
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PRZYJĘCIE WESELNE W LEMON TREE 

• Restauracja Lemon Tree to idealne miejsce na zorganizowanie 
wyjątkowego przyjęcia weselnego. Klimatyczne, stylowe wnętrze 
restauracji, spokojne otoczenie oraz wyborna kuchnia spełniły już 
oczekiwania wielu gości. Z wielką przyjemnością i profesjonalizmem 
zorganizujemy przyjęcie weselne również dla Państwa. W tą jedną 
jedyną wyjątkową noc Restauracja oraz ogród pozostają do 
dyspozycji Młodej Pary oraz ich gości. 

Zapraszamy do kontaktu – przygotujemy ofertę dedykowaną 
specjalnie dla Ciebie. 



PIKNIK W LEMON TREE - 1 
 

Restauracja i Ogród Lemon Tree to doskonałe miejsce na zorganizowanie pikniku rodzinnego, 
firmowego bądź dużego eventu w przepięknym otoczeniu, w luźnej atmosferze i przy 

pysznym jedzeniu. 
Nasza oferta obfituje w atrakcje zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. 

 



 

PIKNIK W LEMON TREE – 2 
 PRZYKŁADOWE PROPOZYCJE IMPREZY PLENEROWEJ: 

 Świniak z rusztu - Nasi goście będą mogli zasmakować prawdziwego nadziewanego kaszą 
prosiaka: 

• Fantastyczna zabawa na świeżym powietrzu przy „muzyce na żywo” w specjalnie 
zaaranżowanym dla naszych Gości  ogrodzie.   

A może ognisko w Lemon Tree? 

•  To doskonała rozrywka dla dorosłych i dzieci – wspólne pieczenie kiełbasek i przyciągająca 
magia ognia to zawsze dobry sposób na spędzenie czasu z pociechami lub przyjaciółmi.  
Ognisko już od 30 pln od osoby. 

Piknik? Nic prostszego.  

• W zależności od Twoich potrzeb, nasz doświadczony zespół zajmie się organizacją całości 
pikniku, od wykreowania niebanalnej koncepcji, poprzez stworzenie oryginalnego scenariusza 
a wykonanie i koordynacji eventu na najwyższym poziomie to gwarancja wspaniałej zabawy w 
Lemon Tree.  

W naszych propozycjach  piknikowych znajdziecie Państwo m.in. konferansjera, DJ-a oraz „muzykę na żywo”.  

 
 

Atrakcje dla dorosłych:  
Gigantyczne piłkarzyki , Byk rodeo.  

Bramka celnościowa , Strzelanie z łuku.  
Boxer , Kopacz . 

Ścianki wspinaczkowe . 
Pokazy barmańskie . 

Taniec brzucha . 

 

 
Atrakcje dla dzieci:  

Dmuchańce. 
Dmuchane suche baseny z piłeczkami . 

Malowanie twarzy.  
Kucyk . 

Turnieje sportowe z nagrodami i dyplomami dla 
zwycięzców . 

Candy bar i fontanna czekoladowa. 
 



KONCERTY I MUZYKA NA ŻYWO  
W LEMON TREE 

Oferta Lemon Tree to także cykliczne koncerty zarówno  znanych 
gwiazd, niszowych artystów jak i lokalnych formacji. Zawsze na 
wysokim poziomie i ambitne brzmienia idealnie pasujące do 
charakteru lokalu. 
„Muzyka na żywo”  to nasza propozycja na przyjemne spędzenie 
czasu podczas obiadu czy kolacji w naszej restauracji.  Nasi artyści 
umilą Państwu posiłek i sprawią że czas spędzony w Lemon Tree 
będzie wyjątkowy. 
Szczegóły znajdziecie na 
http://www.lemondabrowa.pl/wydarzenia/ 

 



SPACER PO LEMON TREE 

OGRÓD 





SPACER PO LEMON TREE 

RESTAURACJA 

 



Zapraszamy do Restauracji i Ogrodu Lemon Tree 
Już  niedługo nowe, zachwycające letnie MENU. 

Więcej informacji na www.lemondabrowa.pl 

Znajdź nas na https://www.facebook.com/RestauracjaLemonTree/ 

http://www.lemondabrowa.pl/
https://www.facebook.com/RestauracjaLemonTree/

