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HÄNDER PÅ HOTELLET
Under hösten har vi arbetat med
projektet ”Från bra till fantastisk
frukost”. Vi har tidigare satsat
mycket på att kunna servera en
ekologisk frukost och närmare 60%
av varorna är ekologiska. Men nu
tänkte vi göra frukosten lite lyxigare,
nyttigare och elegantare. Därför har

vi provat nya produkter, skaffat nytt
porslin och dukat om. Till exempel
kan vi nu servera egen Granola! I
december har vi haft mycket julinspirerade ingredienser på buffébordet som till exempel sillsallad,
julskinka och Ris à la Malta. I januari
börjar vi med en mer hälsosam
frukost – då blir det smoothies och
shots att pigga upp sig med.

RUIN-BIN GÖR HONUNG
I kupor i S:t Clemens kyrkoruins torn
bor våra nya medarbetare, som är
små men flitiga! Bina har samlat ihop
10 kg honung. Honungen håller sig
flytande mycket länge tack vare att
bina har tillgång till blommor från tidig vår till sen höst. Den har en ljuv-

ss
ssss
sss
sss
lig smak av sommaren
i Visby. Man kan få
smaka honungen på
frukosten och köpa
med sig en liten burk i receptionen!

BRA FÖR STATEN
Alla gäster är givetvis lika välkomna
till Hotell S:t Clemens. Men vi vill
passa på att nämna att gäster från
statliga organisationer har ett väldigt
bra avtal med oss. Fler och fler
upptäcker att det är skönt att bo
på Clemens, nära till det mesta och
till kollegorna. Många tycker att det
känns bra och mer hemma att bo på
ett litet hotell där man kan gå och
värma sin mat i matsalens micro och
prata bort en stund i recepetionen.

VI PÅ HOTELLET
Vår julklappspeng går i år till de gotländska familjer som har lite svårt att få ihop till
julklappar. Frälsningsarmén i Visby gör ett bra jobb och fixar ett fint julfirande och
julklappar till de som behöver hjälp.
Hotellet tar jullov den 18 december och öppnar igen den 10 januari.
Vi önskar er alla en riktigt skön jul och ett gott nytt år!
BJERNE, ANNABRITTA, MARINA, LENA, ELCIRA, ÅSA, MENETTE, CALLE

TLAND?
VAD HÄNDER PÅ GO
Törnqvist
och
NuKultur!
är detRebecka
Ledlampor
som gäller.
Visby
Storband
kommer
till
Wisby
Alla julbelysningar ska naturligtvis
Strand
den
20
februari.
Samma
vara LED som kräver minimalt meddag
har den
alldeles
musikalen
energi
– och
vi kannyskrivna
få slösa med
ljus
Jorden
vi ärvde premiär på Länsteatern.
hela
december.
Stor fest med Hela Gotland dansar på
Wisby Strand blir det 6–7 mars.

9

SPECIALERBJUDANDE

MILJÖRUTAN
Vi fortsätter vår plan att minska svinnet. Nu
lär vi oss göra goda smoothies och shots av
grönsaker och frukt, bären blir sylt och bröd
torkas till skorpor. Svinnet minskar och det
blir nya rätter på frukostbordet. Av miljöskäl
har vi till skillnad mot många hotell aldrig
heller serverat bacon på frukostbuffén.

Hotell S:t Clemens, Smedjegatan 3, 621 55 VISBY

Om du inte bor på hotellet så kan du ändå
komma och äta frukost. Januari till mars
kostar vår hälsosamma frukost 95 i kronor
(ordinarie pris 125 kronor).
MUSIKALPAKET: Två hotellnätter + biljett
till Jorden vi ärvde (spelas februari till
april) 995 kr/person!
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+46 (0)498 21 90 00
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www.clemenshotell.se

