
Podaruj bliskim

Święta
w hotelu

Hilton Gdańsk



Bierzemy przykład ze

Świętego Mikołaja

Na świecie żyje ok. 1,9 mld dzieci poniżej lat 14

(dane ONZ), z czego ok. 500 mln czeka na
prezenty. Święty Mikołaj ma więc 

na liście ok. 170 mln domów  do odwiedzenia
przez jedną noc. Żeby to się udało, zaprzężone w

sanie renifery musiałyby odwiedzić blisko 2 tys.

domów na sekundę. 

To oznacza, że ekipa Świętego Mikołaja
pracowałaby równie ciężko, co pracownicy

naszego hotelu, którzy przygotują dla Państwa
wyjątkowe święta. 



3 noclegi dla dwóch osób w pokoju 
typu Hilton Guest Room

Specjalny bufet wigilijny*

Bufety bożonarodzeniowe 
z grzanym winem*

Świąteczne bufety śniadaniowe*

Dostęp do strefy wellness z basenem na 5. piętrze
z widokiem na Motławę

20% rabatu na zabiegi w Urban Spa

Pobyt dziecka do 12 r.ż. gratis

*bufety od 25 osób

4-dniowy pakiet

Świąteczny

od 499 PLN/os. 



4 noclegi dla dwóch osób w pokoju 
typu Hilton Guest Room

Specjalny bufet wigilijny*

Bufety bożonarodzeniowe z grzanym winem*

Świąteczne bufety śniadaniowe*

Dostęp do strefy wellness z basenem na 5. piętrze
z widokiem na Motławę

20% rabatu na zabiegi w Urban Spa

Pobyt dziecka do 12 r.ż. gratis

Możliwość późnego wymeldowania do godz. 15 
i lunchu 27 grudnia

*bufety od 25 osób

5-dniowy pakiet

Świąteczny

od 489 PLN/os.



PRZYSTAWKI

Mix sałat z warzywami i dresingiem
ziołowym

Pomidory z mozzarellą, dresingiem
balsamicznym i świeżą bazylią
Sałatka z zielonymi warzywami,

tuńczykiem i jajkiem
Rostbef pieczony z ziołami 

i marynatami

Sałatka z ciecierzycy i suszonych
pomidorów ze szczypiorkiem, oliwkami 

i papryką

ZUPA

Krem pomidorowy z pesto bazyliowym

 

23 grudnia
DANIA NA CIEPŁO

Karczek po staropolsku z sosem pieprzowym

Dorsz w sosie ziołowym

Ryż curry z warzywami

Warzywa śródziemnomorskie z sosem
pomodoro

Gnocchi ze szpinakiem

DESERY

Tarta cytrynowa
Mus czekoladowy z owocami

Szarlotka



Wigilia
DANIA NA CIEPŁO

Kaczka pieczona z jabłkami i majerankiem
Filet z dorsza w sosie staropolskim

Pstrąg smażony na potrawce z grzybów  

i prażonej cebuli
Pierogi z kapustą i grzybami

Makaron z pieczonymi warzywami

Ziemniaki zapiekane
Kapusta czerwona

Buraki pieczone  z orzechami laskowymi

DESERY

Sernik z rodzynkami

Kutia
Makowiec z bakaliami

Ciasto piernikowe
Kompot z suszu

PRZYSTAWKI

Półgęsek z chutney z moreli z rozmarynem
Śledzie w śmietanie z jabłkiem i cebulą

Ryba w sosie greckim
Jaja faszerowane łososiem

Dorsz smażony w zalewie octowej
Pstrąg wędzony
Karp w galarecie

ZUPA

Barszcz z uszkami z kapustą i grzybami

BUFET DZIECIĘCY

Krem z pomidorów
Ryba w panierce

Frytki
Fileciki z kurczaka



Boże Narodzenie
DANIA NA CIEPŁO

Schab pieczony ze śliwką w sosie
rozmarynowym

Biała ryba w sosie winno-ziołowym

Ragout cielęce z grzybami leśnymi

Pierogi ruskie z okrasą
Kasza gryczana z boczkiem i cebulą

Kapusta po staropolsku 

z grochem i kminkiem
Puree ziemniaczane z gorczycą
Marchew baby glazurowana 

miodem tymiankowym

DESERY

Tort czekoladowy

Pleśniak z wiśniami

Sernik z jagodami

Gofry z musem z białej czekolady

PRZYSTAWKI

Śledzie w śmietanie 

z jabłkiem i cebulą
Ryba w sosie greckim
Deska wędlin i serów
Sałatka jarzynowa

Pasztet z żurawiną i marynatami

Pasta jajeczna
Łosoś wędzony na zimno z roszponką

 

i dresingiem pomarańczowym

ZUPA

Krem grzybowy 

z łazankami



Drugi dzień świąt
DANIA NA CIEPŁO

Bitki wołowe w sosie własnym 

z rozmarynem
Krokiety z mięsem

Łosoś pieczony w sosie pomarańczowym 

z migdałami

Polędwica z dorsza z warzywnym

ratatouille
Łazanki z kapustą i grzybami

Gnocchi w pesto pietruszkowym

Ziemniaki gotowe z masłem i koperkiem
Fasolka szparagowa z bułką tartą

DESERY

Beza Pavlova
Brownie

Torcik malinowy

PRZYSTAWKI

Sałatka jarzynowa
Kasza kuskus z warzywami

Buraczki z kozim serem i orzechami

Deska ryb wędzonych
Wędliny regionalne
Sałatka a’la Cezar

ZUPA

Barszcz czerwony z pasztecikiem



Brak pomysłu na
prezent?

VOUCHER DO RESTAURACJI MERCATO
Kolacja degustacyjna 229 PLN
Kolacja degustacyjna z selekcją 

alkoholi .359 PLN

VOUCHER DO URBAN SPA
Masaż aromaterapeutyczny 55 min 360 PLN
Masaż ciepłymi kamieniami 55 min 250 PLN

PRALINY MERCATO
4 sztuki 24 PLN 

16 sztuk 96 PLN

POLECAMY COŚ SŁODKIEGO, COŚ
PYSZNEGO LUB ODPRĘŻAJĄCEGO 



Spędźmy te święta
razem

W sprawie prezentów zapraszamy do
kontaktu z restauracją Mercato

... lub z Urban Spa

SKONTAKTUJ SIĘ Z ELFAMI
ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 

Z HOTELU HILTON GDAŃSK

GDNHG_RES@HILTON.COM
+48 58 77 87 200

MERCATO.GDANSK@HILTON.COM
+48 58 77 87 442

URBAN.SPA@HILTON.COM
+48 58 77 87 255


