'
Studniowka

Studniówka to jeden z najbardziej
niezapomnianych momentów w życiu.
Pierwszy krok w dorosłość warto
celebrować w magicznych przestrzeniach.
Nasze sale balowe idealnie sprawdzą się
jako miejsce organizacji takich wydarzeń.
Wyśmienite zaplecze kulinarne
i profesjonalna obsługa sprawią,
że studniówka organizowana
w Hotelach Diament zapadnie Państwu
w pamięć na długo.
Zapraszam do kontaktu,

K. Wdowiak
Kinga Wdowiak

F&B Manager

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

MENU

ZIMNA PŁYTA: /podana w bufecie/40g
Wędliny
Mięsa pieczone
Deska serów żółtych i pleśniowych
Galantyna drobiowa
Tymbaliki
Tradycyjna sałatka jarzynowa
Patera owoców filetowanych
Pieczywo, masło

Wino musujące na powitanie

ZUPA: /do wyboru/ 200ml
Krem grzybowy z ziołowymi grzankami
Krem brokułowy z groszkiem ptysiowym
DANIA GŁÓWNE: /do wyboru/ 350g
Grillowany filet z kurczaka Satay
z ryżem szafranowym
Schab pieczony w sosie pieczeniowym z kluseczkami
gnocchi i buraczkami
na ciepło
Filet indyczy w sosie paprykowym z bratkartoflami
i bukietem gotowanych warzyw na maśle migdałowym

GORĄCA KOLACJA: /do wyboru/ 200ml
Tradycyjny śląski żurek
Barszcz czerwony z uszkiem
PAKIET NAPOI:
Woda niegazowana
Sok pomarańczowy
Sok jabłkowy
Kawa, Herbata

DESER: /do wyboru/ 150g
Szarlotka z gałką lodów waniliowych
Brownie z flambirowanymi 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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Zapewniamy wiele niestandardowych rozwiązań naszym Gościom:
•

pokrowce na krzesła,

•

białe obrusy oraz serwetki w dowolnym kolorze z wzornika,

•

personalizowana dekoracja żywymi kwiatami,

•

słodki bufet, wiejski stół,

•

bufet napoi gazowanych,

•

open bar w cenie od 86 PLN,

•

fontanna czekoladowa oraz alkoholowa

•

dekoracje świetlne sali,

•

pełen wachlarz usług dodatkowych, typu: fotobudka, DJ, fotograf, pokaz
barmański, animacje dla dzieci itp.

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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O hotelu
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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