
Chcesz wyprawić wymarzone wesele 
w wyjątkowej sali bankietowej? 
W Hotelach Diament dbamy o to, aby 
spełniać marzenia każdej Pary Młodej 
i tworzymy eleganckie przyjęcia. Zobacz, 
dlaczego warto zdecydować się na 
organizację wesela w naszych hotelach. 
Powodów jest wiele!

Zapraszam do kontaktu,

K. Zgała
Kinga Zgała
F&B Manager

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



PAKIET ZŁOTY

Toast winem musującym

ZUPA:  /Do wyboru/ 200ml
Krem z białych warzyw
Tradycyjny rosół królewski
Krem z pomidorów z ziołowymi grzankami

DANIE GŁÓWNE: /1,5 porcji mięsa na osobę/ 205g
Tradycyjna rolada śląska
Plastry drobiowe zapiekane z serem i pomidorami
Pieczeń wieprzowa

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

DESER: /Do wyboru/ 150g
Selekcja ciast
Puchar lodów owocowych z polewą czekoladową
Panna cotta z musem z owoców leśnych

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 
Pieczony pasztet z żurawiną 
Galantyna drobiowa 
Jajka faszerowane 
Tradycyjna sałatka jarzynowa 
Sałatka grecka 
Smalec domowy 
Pikle 
Pieczywo, masło

KOLACJA I:  /350g/
Filet z kurczaka, pieczone ziemniaki, 
surówka z pora

KOLACJA II: /Do wyboru/ 200ml
Pikantna potrawka drobiowa z ciecierzycą
Barszcz czerwony z pasztecikiem 
Tradycyjny żurek śląski z jajkiem i kiełbasą 

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



PAKIET PLATYNOWY
Toast winem musującym 

ZUPA:  /Do wyboru/ 200ml
Krem grzybowy z chipsem z ziemniaka
Tradycyjny rosół królewski 
Krem z pieczonych pomidorów serwowany 
z serem mozzarella

DANIE GORĄCE: /2 porcje mięsa na osobę/ 205g
Tradycyjna rolada śląska
Filet z kaczki duszony w winie z nutą rozmarynu
Pieróg z indyka z farszem z boczku, sera i pieczarek

DODATKI:
Tradycyjne kluski śląskie 100g
Ziemniaki pieczone w czosnku niedźwiedzim  100g
Kapusta modra 100g
Zestaw trzech surówek 120g
Warzywa blanszowane 100g
Ziemniaki gotowane z masłem i koperkiem

DESER: /Do wyboru/  150g
Szarlotka z gałką lodów waniliowych
Puchar lodów owocowych z musem malinowym 
i bitą śmietaną
Panna cotta z musem owocowym
DESER II:
Selekcja ciast /1 kawałek na osobę/ 

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 
Krążki tortilli z wędzonym łososiem 
i musem koperkowym 
Pieczony pasztet z żurawiną 
Galantyna drobiowa 
Marynowane szparagi zawijane w szynce 
z sosem tatarskim 
Półgęsek z żurawiną 
Sałatka z brokułów z fetą i słonecznikiem 
Sałatka gyros 
Smalec domowy 
Pikle 
Pieczywo, masło

KOLACJA I: /300g/
Płonący udziec z pieczonymi ziemniakami, 
kapustą z grzybami i pikantnym sosem

KOLACJA II:  /Do wyboru/ 200ml
Ratatouille z kurczakiem i warzywami ze świeżo 
wypiekanymi bułeczkami
Gulasz wieprzowy

KOLACJA III: /Do wyboru, podawana w bufecie/ 200ml
Pierś z kurczaka w majeranku z soczystym jabłkiem 
w sosie śmietanowym
Barszcz czerowny z krokietem faszerowanym 
kapustą i grzybami
Tradycyjny żurek z jajkiem i puree ziemniaczanym

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

Dodatkowo pakiet 30 szt. napoi gazowanych
/podawanych w bufecie/

                                                                               



PAKIET ALL INCLUSIVE   

Toast winem musującym

ZUPA:   /Do wyboru/ 200ml
Tradycyjny rosół królewski
Krem z pieczonych pomidorów serwowany 
z serem mozzarella
Krem czosnkowy z grzankami
Krem z grzybów z chipsem z ziemniaka

DANIE GORĄCE: /2,5 porcji na osobę/ 280g
Tradycyjna rolada śląska
Filet z kaczki duszony w winie z nutą rozmarynu
Roladki schabowe z pieczarkami i serem
Pieczeń z indyka z sosem grzybowym
Polędwiczka wieprzowa w sosie winnym
Karczek wieprzowy marynowany czosnkiem

DODATKI: /100g/
Tradycyjne kluski śląskie 
Ziemniaki pieczone w czosnku niedźwiedzim 
Kaszotto z warzywami 
Kapusta modra 
Zestaw trzech surówek 120g
Glazurowane marchewki 
Ziemniaki gotowane z masłem i koperkiem

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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DESER:   /Do wyboru/ 150g
Szarlotka
Puchar lodów owocowych z musem malinowym 
i bitą śmietaną
Panna Cotta z musem z owoców
Tiramisu
DESER II:
Selekcja ciast /1 kawałek na osobę/ 

ZIMNA PŁYTA:  /40g/
Wędliny 
Deska serów żółtych i pleśniowych 
Tatar z łososia na pszennej grzance 
Pieczony pasztet z żurawiną 
Galantyna drobiowa 
Melon w szynce parmeńskiej
Mięsa pieczone 
Krążki tortilli z kurczakiem, 
suszonymi pomidorami i rukolą 
Tymbaliki 
Sałatka gyros 
Sałatka grecka 
Szpinakowa rolada z wędzonym łososiem 
Smalec domowy 
Pikle 
Pieczywo, masło

KOLACJA I: POKAZ SZEFA KUCHNI /300g/
Płonący udziec z pieczonymi ziemniakami, kapustą 
z grzybami i pikantnym sosem

KOLACJA II:  /Do wyboru/ 200ml
Gulasz węgierski podany ze świeżo wypiekanymi  
bułeczkami
Pikantna potrawka drobiowa z ciecierzycą

KOLACJA III:   /Do wyboru, w kociołku/ 200ml
Chicken curry
Barszcz czerwony z krokietem
Tradycyjny żurek z jajkiem i puree ziemniaczanym

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

OPEN BAR: 
Piwo lane, Wódka 0,5l
wino białe/czerwone

Dodatkowo nielimitowany pakiet napoi gazowanych
                                                                                                                                                      



Każda Młoda Para marzy o tym, aby ten wyjątkowy dzień spełniał ich wszystkie 
oczekiwania. Jesteśmy od tego, aby w tym pomagać. Zapewniamy wiele 
niestandardowych rozwiązań naszym Gościom.

• pokój Executive dla Nowożeńców jest zawarty w cenie Wesela,

• powitanie dekoracyjnym bochnem chleba i solą,

• pokrowce na krzesła, 

• białe obrusy oraz serwetki w dowolnym kolorze z wzornika,

• personalizowana dekoracja żywymi kwiatami,

• dodatkowa usługa dekoracji (ścianka za stołem prezydialnym, krzesła   
 dekoracyjne, dodatkowe świeczniki, podtalerze, złote sztućce itp.),

• dzieci do 4 lat w cenie, 4-8 lat 50%, ukończone 8 lat 100%,

• słodki bufet, wiejski stół,

• bufet napoi gazowanych,

• open bar w cenie od 86 PLN,

• wynajem ogrodu do ceremonii zaślubin,

• fontanna czekoladowa oraz alkoholowa,

• dekoracje świetlne sali,

• wypożyczenie napisu LOVE,

• 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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Ustawienia sal



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


