
clarion loves
vip treatments
ROMANtik
När dörren till rummet öppnas möts ni av ett bord dukat med mousserande vin på kylning samt ett härligt fat 
med skuren frukt och chokladtryfflar. 
½ flaska mousserande vin, skuren frukt med chokladtryfflar.   350 kr

födelsedag
Vi gillar att fira födelsedagar och ordnar en ½ flaska mousserande vin, cupcakes och festlig födelsedagsdekoration.
½ flaska mousserande vin, 2 cupcakes, 2 partyhattar och ballonger    350 kr

fredagsmys
Överraska familjen med välfyllda skålar med godis och nötter på rummet. Barnen dricker läsk, medans föräldrarna 
njuter av ½ flaska vin. PS. Självklart går det bra att beställa Fredagsmys alla dagar i veckan...
Lösgodis, nötter, läsk till barnen, ½ flaska vin till föräldrar    260 kr 

BUBBEl 
Det finns många anledningar till att fira! En väl kyld flaska bubbel av ert val väntar på att bli öppnad på ert rum.

½ flaska mousserande vin      175 kr 
Mousserande vin   295 kr
Champagne 595 kr
Magnumflaska Champagne och bordsreservation i baren 1495 kr 

weekend
Starta kvällen med lite snacks på rummet. Vi sätter upp en skål med nachos, salsa och 2 iskalla öl.
2 st öl, nachochips och salsa       190 kr

ost
Ibland vill man bara sitta ner i lugn och ro och smaka på något gott. Som en lyxig ostbricka tillexempel.

3 utvalda ostar, marmelad, frukt, kex        300 kr
Vill du njuta av en flaska rött vin till osten, går detta självklart att beställa för 320 kr.

bio
Hotell & Bio är den bästa kombinationen! Vi fixar 2 biobiljetter och en påse lösgodis till er. 
2 biobiljetter, en påse lösgodis         250 kr  

crazy
Börja din hotellvistelse som bartender och imponera på ditt resesällskap. Vi dukar upp en liten bar på ditt rum, 
där du själv blandar goda drinkar efter våra recept. Till detta får ni oliver och hemgjorda chokladtryfflar. 
Ni kan också välja att hyra in en bartender på rummet, som hjälper er att blanda drinkarna.
Ingredienser till 2 dry martini och 2 cosmopolitan, en skål oliver och 4 chokladtryfflar.  600 kr  
Som ovan och med en egen bartender på rummet i upp till 1 timme   950 kr

uppgradera din vistelse på clarion grand hotel helsingborg
Det är det lilla extra som sätter guldkant på dagen. Skäm bort dig själv eller överraska en vän. 

 

Priser


