


Zupa
1 pozycja do wyboru

Bursztynowy bulion z domowym makaronem
Krem ze świeżych pomidorów, lanym ciastem i bazylią

Krem z brokuł z wędzonym łososiem i palonymi płatkami migdałów

Danie główne 
(1 ½ porcji na osobę) – do wyboru 3 pozycje)

Rolada z młodej wołowiny
De Volaille po naszemu

Roladki drobiowe ze świeżymi pomidorami, fetą, obficie oblane sosem 
pieczarkowym
Łosoś z rusztu

Szarpana wieprzowina, własny sos
Schab w złocistej panierce

Polędwica wieprzowa, ragout grzybowe



Dodatki skrobiowe
(3 propozycje do wyboru)

Domowe kluski śląskie (jasne i ciemne)
Kopytka z okrasą
Ziemniaki z pieca

Młode ziemniaki w maśle i świeżym koprze
Ryż jaśminowy
Chrupiące fryty

Surówki
(3 propozycje do wyboru)

Modra kapusta
Selekcja surówek (tarta marchew z jabłkiem, seler z orzechami, młoda 

biała kapusta)
Domowe buraki z palonym kminkiem

Świeże sałaty, sos vinaigrette



Deser

Gorące maliny, lody waniliowe i bita śmietana
Carpaccio z pomarańczy i grejpfruta

Wybór ciast domowych
(3 rodzaje do wyboru)

Sernik
Szarlotka

Deser orzechowy
Deser malinowy 

Czekoladowe brownie 

Zimna płyta 
Roladki z wiejskiej szynki z chrzanem pod klarowną galaretą

Selekcja polskich i włoskich wędlin
Sałatka warzywna
Śliwki w bekonie

Jaja w sosie tatarskim
Pasztet drobiowy z konfiturą żurawinową

Sałatka z grillowanym kurczakiem, brokułami, polskim twarogiem w lekkim 
sosie czosnkowym
Śledź w śmietanie

Kosz świeżego pieczywa, masło



Ciepła kolacja 
1 pozycja do wyboru

Pikantna zupa gulaszowa
Barszczyk czerwony, domowe bułeczki z kaczym mięsem

Pierś z kurczaka Supreme na kremowym puree z kalafiora, młoda fasolka i olej 
pietruszkowy

Aleksandra Ziebura  | 506 101 979 |  poziom@hotelediament.pl 
aziebura@hotelediament.pl

CENA PEŁNEGO ZESTAWU DLA 1 OSOBY: 185,00 zł brutto
CENA ZESTAWU BEZ CIEPŁEJ KOLACJI: 170,00 zł brutto
CENA ZESTAWU BEZ ZIMNEJ PŁYTY I CIEPŁEJ KOLACJI: 155,00 zł brutto

Hotel Diament Plaza Gliwice ****  |  ul. Zwycięstwa 30, 44-100 Gliwice

W koszt wliczono:

Napoje niegazowane, wodę niegazowaną w karafkach oraz kawę i 
herbatę bez limitu przez cały czas trwania rezerwacji, 

Obsługę kelnerską, 
Aranżację i dekorację sali. 

Koszt dziecka do lat 3 – bezpłatnie 
Koszt dziecka w wieku 3 do 10 lat – 50%


