
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,

Ł.Bojarski
Łukasz Bojarski

F&B MANAGER

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



OBIAD WESELNY W RESTAURACJI POZIOM+

PRZYSTAWKA: /80g/
Plastry rostbefu z rukolą

ZUPA: /200ml/
Krem cebulowy z grzankami

DANIE GŁÓWNE: /350g/
Udko z kaczki z pieczonymi ziemniakami 
oraz ćwikła z chrzanem

DESER: /1 szt./
Czekoladowe brownie z wiśniami
Krem czekoladowy z prażonymi migdałami
Mini beza z kremem
Panna cotta kawowa
Sałatka owocowa

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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PRZYJĘCIE WESELNE W RESTAURACJI POZIOM+

PRZYSTAWKA: /80g/
Szynka parmeńska podana z melonem, 
rukolą i balsamico

ZUPA: /200ml/
Rosół królewski z makaronem

DANIE GŁÓWNE: /serwowane na półmiskach/
Rolada wołowa /200g/
Pierś z kurczaka nadziewana szpinakiem 
z gorgonzolą /75g/
Grillowany łosoś z czarnuszką /75g/

DODATKI: /serwowane na półmiskach/
Gratena ziemniaczana /100g/
Kluski śląskie /100g/
Ryż z warzywami /100g/
Modro kapusta /60g/
Coleslaw /60g/
Mix sałat z sosem vinegrette /100g/

DESER: /100g/
Tiramisu

ZIMNA PŁYTA: /40g/
Krążki tortilli z wędzonym łososiem i musem koperkowym
Krążki tortilli z wołowiną i sosem teriyaki
Kurczak w auszpiku
Marynowane szparagi zawijane w szynce na sosie 
tatarskim
Pieczywo, masło
Owoce filetowane
Sałatka Caprese
Sałatka gyros z kurczakiem
Sery żółte, pleśniowe i dojrzewające
Mięsa pieczone

CIEPŁA KOLACJA: /serwowana indywidualnie/330g/
Polędwiczka wieprzowa w sosie grzybowym 
Gnocchi 
Marchew mini



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.

• weselna dekoracja kwiatowa na stół,

• personalizacja oświetlenia sali oraz wybór akcentów wystroju,

• powitanie chlebem i solą oraz kieliszkiem wina musującego,

• pokój dla nowożeńców oraz Gości weselnych 
 w preferencyjnych cenach,

• specjalne ceny na bufet napoi alkoholowych,

• zapewniamy pełen wachlarz usług dodatkowych, m.in.: 
 tort weselny, słodkie bary, DJ, fotograf, kamerzysta, barman.

Skorzystaj z doświadczenia sieci 13 hoteli w Polsce.

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 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


