
Chwile spędzone w rodzinnym gronie 
to najpiękniejsze, co mamy. W naszych 
hotelach z przyjemnością zorganizujemy 
dla państwa kameralne przyjęcia. 
Nasi szefowie kuchni zaproponują 
niezapomniane dania, które umilą 
wspólne chwile.

Zapraszam do kontaktu,

K. Zgała
Kinga Zgała
F&B Manager

tel. +48 885 600 088
kzgala@hotelediament.pl
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MENU 

KOLACJA: /serwowana talerzowo, do wyboru/ 350g
Polędwiczka wieprzowa w sosie z czerwonego wina, gnocchi, 
glazurowane buraczki
Pieczony filet z indyka z sosem pimento, 
puree z ziemniaków i marchewki, fasolka szparagowa 
z boczkiem
Grillowany filet z kurczaka zapiekany z suszonymi pomidorami i szpinakiem 
oraz mozzarellą, bukiet sałat, wedges
Pieróg ze schabu po polsku z sosem pieprzowym, kluski  śląskie, 
sałatka z czerwonej kapusty z jabłkiem
 
ZIMNA PŁYTA: /40g/
Wędliny 
Mięsa pieczone 
Deska serów żółtych i pleśniowych 
Tymbaliki  
Pieczony pasztet z żurawiną 
Krążki tortilli z kurczakiem, suszonymi pomidorami 
i rukolą 
Śledź w sosie musztardowym 
Sałatka gyros 
Sałatka z brokułów z fetą i słonecznikiem 
Pieczywo, Masło

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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CIEPŁA KOLACJA: /do wyboru/ 200ml
Barszcz czerwony z krokietem
Gulasz wołowy z pieczywem
Żurek śląski
Potrawka z indyka z warzywami

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