
Piękne przyjęcie komunijne to jeden 
z najbardziej zapamiętanych przez 
rodzinę momentów. Warto więc, żeby 
wyszedł perfekcyjnie. Wspaniałe 
wspomnienia są tym, co warto 
kolekcjonować. Chętnie pomożemy 
Państwu w organizacji tych wspomnień!

Zapraszam do kontaktu,

K. Wdowiak
Kinga Wdowiak

F&B Manager

tel. +48 885 600 088
kwdowiak@hotelediament.pl



I KOMUNIA ŚWIĘTA

ZUPA: /200ml/
Rosół królewski z domowym makaronem 

DANIE GŁÓWNE: /1,5 porcji na osobę/
Tradycyjna rolada śląska 130g
Polędwiczka wieprzowa w sosie grzybowym 38g
Grillowany filet z kurczaka w ziołach 38g

DODATKI: /100g/
Tradycyjne kluski śląskie 
Ziemniaki gotowane 
Kapusta modra  
Zestaw trzech surówek 120g
Sos pieczeniowy

DESER: /150g/
Kołocz śląski (sernik, jabłecznik i makowiec) 
lub
Tradycyjny puchar lodowy z owocami 
i bitą śmietaną

Przedstawiona propozycja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 oraz art. 661 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
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ZIMNA PŁYTA: /40g/
Wędliny 
Mięsa pieczone 
Deski serów żółtych i pleśniowych  
Tymbaliki 
Roladki szynkowe z serkiem chrzanowym 
Sałatka grecka 
Tradycyjna sałatka jarzynowa 
Pieczony pasztet z żurawiną 
Patera owoców filetowanych
Pieczywo, masło

KOLACJA:  /280g/
Filet z indyka w sosie serowym z opiekanymi ziemniakami 
i glazurowaną marchewką 

PAKIET NAPOI:
Woda niegazowana
Sok pomarańczowy
Sok jabłkowy
Kawa, Herbata



LOKALIZACJA

Hotel Diament Vacanza usytuowany jest w centrum Siemianowic Śląskich, 21 km od lotniska 
w Pyrzowicach, 15 minut od terenów targowych EXPO Silesia, 7 minut jazdy od ścisłego centrum 
Katowic (Spodek) oraz 5 minut od największego w Europie centrum handlowego Silesia City 
Center, a także Stadionu Śląskiego i Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. 

•  44 komfortowe i kompleksowo wyposażone pokoje,
•      bezpłatny dostęp do internetu na terenie całego hotelu,
•      Restauracja Vacanza z tarasem letnim,
•      Bar Petra,
•      3 klimatyzowane sale konferencyjne,
•      duży parking (w tym miejsca postojowe dla autokarów).
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O hotelu


