
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,

Ł.Bojarski
Łukasz Bojarski

F&B MANAGER

tel. +48 667 888 894
lbojarski@hotelediament.pl



MENU KOMUNIJNE

ZUPA: /200ml/
Rosół królewski z makaronem 

DANIE GŁÓWNE: /serwowane na półmiskach/
Tradycyjna rolada wołowa /130g/
Polędwiczka wieprzowa w sosie grzybowym /75g/
Dorsz pieczony /75g/

DODATKI: /serwowane na półmiskach/
Kluski śląskie /100g/
Ryż z warzywami /75g/
Ziemniaki gotowane z masłem i koperkiem /75g/

Kapusta modra /100g/
Selekcja trzech surówek: /100g/ 
z czerwonej kapusty z jabłkiem, surówka z pora, surówka z selera z rodzynkami

DESER: 
Wybór ciast podawanych na paterach /1,5 porcji / osoba/: 
sernik, szarlotka, makowiec

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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ZAKĄSKI ZIMNE: /40g / porcja/
Selekcja wędlin
Deska serów żółtych i pleśniowych
Jajka w sosie tatarskim
Krążki tortilli z kurczakiem
Owoce filetowane
Pieczony pasztet z żurawiną
Sałatka grecka
Sałatka jarzynowa
Śledź w sosie śmietanowo – musztardowym 
Pieczywo, masło

CIEPŁA KOLACJA: /350g / 
Pierś z kurczaka sous vide, sos ziołowo śmietanowy, gnocchi, 
bukiet warzyw

PAKIET NAPOI
Woda niegazowana
Sok pomarańczowy
Sok jabłkowy 
Kawa, herbata



LOKALIZACJA

Hotel Diament Plaza Gliwice **** to zabytkowy, komfortowy hotel położony w samym centrum 
Gliwic, w bezpośrednim sąsiedztwie rynku, Urzędu Miejskiego, Politechniki Śląskiej, teatru, 
dworca kolejowego oraz wielu atrakcji turystycznych. Doskonała lokalizacja hotelu pozwala 
na swobodne przemieszczanie się po mieście. Hotel Diament Plaza Gliwice usytuowany jest 
w pięknej XIX wiecznej kamienicy. Połączenie ciekawej architektury z nowoczesnymi 
i komfortowymi wnętrzami zaspokoi oczekiwania zarówno gości biznesowych, jak i turystów 
odwiedzających Gliwice.

• 93 funkcjonalnie wyposażone pokoje z klimatyzacją, w tym pokoje typu Executive 
 o podwyższonym standardzie
•         Bezpłatny dostęp do Internetu na terenie całego hotelu
•         Restauracja znajduje się w zabytkowej kamienicy 
•    Przestrzeń restauracji nawiązuje do stylu piwniczek winnych, co nadaje 
 jej niepowtarzalnego charakteru
•      Karta dań łączy tradycyjne smaki polskie i regionalne z nowoczesną 
 kuchnią wegańską 
•  Restauracja jest podzielona na kameralne sale, 
 co zapewnia prywatną atmosferę
•  Możliwość organizacji spotkań biznesowych
•  Patio w stylu włoskim
•  Klimatyczny bar z widokiem na główną ulicę Gliwic 
•     Kantor
•          Fitness room 
•          Parking strzeżony w odległości 120m od hotelu
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O hotelu


