
 

 

 
Oferta 

gastronomiczna 
 
 



 

Przerwa kawowa i serwis 
kanapkowy  

 
Kawa herbata, woda, ciasteczka 
13 zł – jednorazowa 
26zł – uzupełniana dwukrotnie  
32 zł – całodniowa  
 
Kawa, herbata, woda, ciasteczka, ciasto własnego wypieku, soki owocowe 
18 zł – jednorazowa 
36 zł – uzupełniana dwukrotnie  
45 zł – całodniowa 
 
 
Kawa, herbata, woda, ciasteczka, ciasta własnego wypieku, soki owocowe, 
świeże owoce, bakalie i owoce suszone 
26 zł – jednorazowa 
52 zł – uzupełniana dwukrotnie 
65zł – całodniowa 
 
Kawa, herbata, woda, ciasteczka, ciasta własnego wypieku, soki owocowe, 
świeże owoce, bakalie i owoce suszone, kanapki  
34 zł – jednorazowa 
68 zł – uzupełniana dwukrotnie 
85 zł – całodniowa 
 
Serwis kanapkowy  
24 zł –  jednorazowy 
60 zł – całodniowy  
 

 



 

Bufet obiadowy i kolacyjny 
 
 

 
 
 
Opcja za 40 zł  
 
Zupy 
Krem z groszku z chrustem z marchwi 
Krem z pomidorów 
Rosół z kołdunami 
Zupa rybna z pulpetami z leszcza 
 
Dania mięsne 
Filet z kurczak faszerowany porem/sos serowy/gratin/glazurowana marchew 
Żeberka w sosie z piwa regionalnego/kopytka z szałwią 
Filet z indyka z szałwią w białym winie 
Lasagne bolognese  
 
Dania wegetariańskie 
Lasagne warzywna zapiekana pod mozzarellą  
Penne z sosem pomidorowym, bazylią i oliwkami 
 
Dania rybne 
Biała ryba duszona w sosie pomidorowym 
Pulpety rybne w sosie śmietanowym 
 
Desery  
Sernik 
Szarlotka 
 
 
 
 
 



 

Opcja za 60 zł  
 
 
Zupy 
Krem z groszku z chrustem z marchwi 
Krem z pomidorów 
Rosół z kołdunami 
Zupa rybna z pulpetami z leszcza 
 
Dania mięsne 
Policzki wołowe w sosie cydrowym z nedlami bułczanymi 
Wieprzowina z kminkiem w sobie pomidorowym z chilli 
Udo kurczaka w miodzie 
Medaliony drobiowe w sosie pieczarkowym 
 
Dania wegetariańskie 
Kotlety gryczane/puree pietruszkowe/glazurowana marchew 
Wegetariańskie gołąbki w sosie pomidorowym 
 
Dania rybne 
Filet z łososia w sosie koperkowym 
Dorsz bałtycki z puree z selera 
 
Desery 
Panna cotta z musem malinowym 
Cisto marchewkowe  
 
 
Opcja za 80 zł 
 
Zupy 
Rosół z kołdunami 
Zupa rybna z pulpetami z leszcza 
Krem z selera z mlekiem kokosowym i limonką 
Krem z kalafiora ze świeżym koprem  
 
Dania mięsne 
Polędwiczki wieprzowe w sosie grzybowym 
Zrazy wołowe z pieczarkami i ogórkiem 
Schab duszony w ziołach 
Udo gęsi w sosie żurawinowym 
 
Dania wegetariańskie 
Pieczony bakłażan przekładany pomidorami i mozzarellą z pesto 
Risotto z pęczaku z sokiem z buraków 
 
Dania rybne 
Sandacz w sosie cytrynowym 
Lin lub karp podany na puree z marchwi z kminem rzymskim  
 
Desery 
Krem burlee  
Tort szwarcwaldzki  
 
 
Dodatki do bufetów 
Ziemniaki pieczone 
Ryż jaśminowy 
Biała kasza gryczana 
Kluski śląskie 
Warzywa gillowane 



 

Surówka z białej kapusty 
Marchew z jabłkiem  
 
 

Opcje rozszerzenia bufetów  
 

 
 
Bufet sałatkowy – 35 zł  
Nicejska 
Grecka 
Cezar 
Jarzynowa 
 
Zimne przystawki – 25 zł  
Pieczone mięsa 
Caprese 
Mus z kurzych wątróbek z sosem porzeczkowym i grillowana gruszką 
Terrina z warzywami 
Marynowane warzywa 
 
 
 

 
 
 
 



 

Menu bankietowe 
 

 
 
Opcja za 80 zł 
 
Przystawki 
Papryka grillowana nadziewana twarożkiem 
Śledź w oleju lnianym 
Pieczone mięsa 
Naleśniki gryczane/kurczak/warzywa/masło orzechowe 
Ryby wędzone 
 
Zupy 
Rosół z kołdunami 
Zupa rybna 
Krem z pomidorów 
Krem z groszku z jajkiem w koszulce 
 
Dania mięsne 
Polędwiczki wieprzowe  
Filet z indyka w sosie tymiankowym 
Żeberka glazurowane ze śliwką 
 
Dania wegetariańskie 
Pieczony bakłażan przekładany pomidorami i mozzarellą z pesto 
Lasagne warzywna zapiekana pod mozzarellą  
 
 
Dania rybne  
Filet z łososia w sosie koperkowym 
Dorsz bałtycki z puree z selera 
 
 



 

Desery 
Sernik 
Szarlotka 
 
 
Opcja za 100 zł  
 
Przystawki 
Papryka grillowana nadziewana twarożkiem 
Śledź w oleju lnianym 
Pieczone mięsa 
Naleśniki gryczane/kurczak/warzywa/masło orzechowe 
Ryby wędzone 
 
Zupy 
Rosół z kołdunami 
Zupa rybna 
Krem z pomidorów 
Krem z groszku z jajkiem w koszulce 
 
Dania mięsne 
Zrazy wołowe z pieczarkami i ogórkiem 
Schab duszony w ziołach 
Udo gęsi w sosie żurawinowym 
Kurczak w sosie z piwa 
 
Dania wegetariańskie 
Kotlety gryczane/puree pietruszkowe/glazurowana marchew 
Wegetariańskie gołąbki w sosie pomidorowym 
 
 
Dania rybne 
Sandacz w sosie cytrynowym 
Lin lub karp podany na puree z marchwi z kminem rzymskim  
 
Desery 
Panna cotta z musem malinowym 
Cisto marchewkowe  
 
Opcja za 120 zł 
 
Przystawki 
Papryka grillowana nadziewana twarożkiem 
Śledź w oleju lnianym 
Pieczone mięsa 
Naleśniki gryczane/kurczak/warzywa/masło orzechowe 
Ryby wędzone 
Vitello tonnato  
 
Zupy 
Rosół z węgorza 
Zupa rybna z owocami mora 
Krem paprykowo-pomidorowy  kminkiem 
Gazpacho 
 
Dania mięsne 
Pierś z kaczki w sosie pomarańczowym 
Roast beef w sosie rozmarynowo-winnym 
Pieczeń z dzika w sosie jałowcowym 
Saltimbocca alla romana  
 



 

Dania wegetariańskie 
Gnocchi z sosem masłowo-szałwiowym, serem długo dojrzewającym i zielonym groszkiem 
Risotto z pęczaku z sokiem z buraków 
 
Dania rybne 
Halibut z sosem pomidorowym i oliwkami 
Dorada z koprem włoskim 
 
Desery 
Krem burlee  
Tort szwarcwaldzki  
 
 

Menu serwowane  
Dopłata do menu bufetowego – 5 zł  
 
 

Menu w najlepszej cenie 
 

 
Obiad  
(zupa, danie główne, surówka, deser) 
35 zł bufet 
37 zł serwowany 
 
Kolacja  
(jedno danie ciepłe, zimne przekąski, pieczywo, mix warzyw) 
25 zł bufet 
27 zł serwowana  
 
 



 

Napoje do posiłków 
Kawa/herbata – 6 zł 
Soki 3 rodzaje – 8 zł 
 

 
 

 
Oferta Grillowa 
Opcja 1  
Kiełbasa, kaszanka, szaszłyki drobiowe, pieczywo, sosy, ogórki kiszone – 60 zł  
 
Opcja 2  
Kiełbasa, kaszanka, szaszłyki drobiowe, pieczywo, sosy, ogórki kiszone, ryba z grilla – 80 zł  
 
Opcja 3  
Kiełbasa, kaszanka, szaszłyki drobiowe, pieczywo, sosy, ogórki kiszone, ryba z grilla, 
grillowane warzywa, krem z sezonowych warzyw, domowe ciasta – 140 zł  
 
 



 

Open bar 
 

 
 
Długość trwania - 2 h 
 
Soki, woda, kawa, herbata, napoje gazowane – 20 zł – przedłużenie – 8 zł/h od osoby  
Soki, woda, kawa, herbata, napoje gazowane, piwo – 45 zł – przedłużenie – 15 zł/h od osoby  
Soki, woda, kawa, herbata, napoje gazowane, piwo, wino białe i czerwone – 50 zł – 
przedłużenie – 20 zł/h od osoby  
Soki, woda, kawa, herbata, napoje gazowane, piwo, wino białe i czerwone, wódka – 60 zł – 
przedłużenie – 26 zł/h od osoby  
Soki, woda, kawa, herbata, napoje gazowane, piwo, wino białe i czerwone, wódka, whisky, – 
80 zł – przedłużenie – 29 zł/h od osoby  
Soki, woda, kawa, herbata, napoje gazowane, piwo, wino białe i czerwone, wódka, whisky, 
gin, rum, martini  – 100 zł/ - przedłużenie – 35 zł/h od osoby  
 
Długość trwania - 4 h 
Soki, woda, kawa, herbata, napoje gazowane – 30 zł 
Soki, woda, kawa, herbata, napoje gazowane, piwo – 55 zł 
Soki, woda, kawa, herbata, napoje gazowane, piwo, wino białe i czerwone – 60 zł 
Soki, woda, kawa, herbata, napoje gazowane, piwo, wino białe i czerwone, wódka – 70 zł 
Soki, woda, kawa, herbata, napoje gazowane, piwo, wino białe i czerwone, wódka, whisky, – 
100 zł 
Soki, woda, kawa, herbata, napoje gazowane, piwo, wino białe i czerwone, wódka, whisky, 
gin, rum, martini  – 120 zł 
 
Długość trwania - 6 h 
Soki, woda, kawa, herbata, napoje gazowane – 45 zł 
Soki, woda, kawa, herbata, napoje gazowane, piwo – 65 zł 
Soki, woda, kawa, herbata, napoje gazowane, piwo, wino białe i czerwone –70 zł 
Soki, woda, kawa, herbata, napoje gazowane, piwo, wino białe i czerwone, wódka – 80 zł 
Soki, woda, kawa, herbata, napoje gazowane, piwo, wino białe i czerwone, wódka, whisky, – 
120 zł 
Soki, woda, kawa, herbata, napoje gazowane, piwo, wino białe i czerwone, wódka, whisky, 
gin, rum, martini  – 140 zł 



 

 
 

ZAPRASZAMY! 
 

 
 
BEST WESTERN PLUS Hotel Dyplomat**** 
Ul. Dąbrowszczaków 28, Olsztyn 
Tel. 89 512 41 41  
hotel@hoteldyplomat.com 
www.hoteldyplomat.com  
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