Ett litet urval av vad som serverades på Executive Breakfast i den privata loungen på våning 2.
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Executive Breakfast på Radisson Blu
Metropol i Helsingborg kommer tillbaka
sommaren 2020
Efter att ha tagit hand om 3182 gäster under sex härliga sommarveckor så
hölls i helgen årets sista Executive Breakfast i det avskilda, vackra atriumet
Metropol. Men oroa er inte! Initiativet som blev en succé, inte minst för
gästupplevelsen, kommer tillbaka 2020 och du kan redan nu boka nästa års
hotellupplevelse.
-Det som började som en möjlighet för hotellets gäster att välja mellan en

traditionell frukostbuffé eller en uppgraderad a la carte-frukost blev så
mycket större än vi förväntat oss säger hotellets General Manager Michael
Lundin och fortsätter -Det är speciellt två situationer där jag känt att detta är
riktigt, riktigt bra. När gästen efter avslutad frukost och med kaffekoppen i
handen nöjt lutar sig mot ryggstödet och man riktigt ser att de njuter. Men
även stunden när ett par vänner håller en lågmäld dialog i den lugna miljön
helt omedvetna att hotellet har över 450 gäster denna dag. Jag har upplevt
mycket livskvalité denna sommar”.
OM EXECUTIVE BREAKSFAST
Tanken är att ta hotellfrukosten till en ny nivå. Mitt under den fullsatta och
solstinna sommaren i Helsingborg så kan du som gäst ta hissen till andra
våningen, sätta dig ner i den avskilda lyxiga miljön. Njuta av en egen
frukostkock som lagar en a la carté meny med bland annat Egg Benedict &
avokadotoast samt en härlig dessertlista. Fortsätt mot buffén och botanisera
bland uppgraderade alternativ som overnight oats med färska bär, egna
variationer på yoghurt och kvarg samt de delikata klassikerna och
närproducerade delikatesserna på den privata frukostbuffén.

Bokning inför nästa års period (29/6-9/8 -2020) är möjlig från och med nu.
Kontakta info.helsingborg@radissonblu eller ring 042-623 79 00

SÅ HÄR HAR GÄSTERNA SKRIVIT OM EXECUTIVE BREAKFAST:
”Toppenhotell”
Möts i receptionen av trevlig och glad personal vilket piggar upp efter en längre
bilfärd. Mycket bra rum och vi testade det nya konceptet med en frukostmatsal
med egen kock. Verkligen lyckat. Han fixade fantastiska rätter som vi åt i en lugn
och avslappnad miljö utan stress. Serviceinriktad personal fanns hela tiden till
hands. En mycket bra start på dagen. Vi kommer tillbaka.
”Hög standard”

Vi kom sent 23:40 och åkte 11:00 så vi praktiskt taget bara sov där. Mycket
hjälpsam och trevlig personal, bekväma och sköna sängar. Utmärkt frukost på
plan 2.Detta är ett hotell som vi kan rekommendera till andra.
”Suverän frukost”
Perfekt läge, mycket trevlig hotellpersonal. Vi blev mycket glada över den
uppgraderade frukosten som var suverän!!!
”Mycket Prisvärt”
Gjorde en uppgradering av rummet och fick äta frukost på våning 2 som var en
topp 3 av alla mina hotellfrukostar. Inte överdådigt utan fräscha råvaror snyggt
och innovativt upplagda i kombination med en avkopplande miljö gav en
minnesrik frukost.
”Bland det bästa vi ätit”
Väldigt bra personal och ett trevligt bemötande i receptionen när vi checkade in!
Fick frukosten uppgraderad och den frukosten var bland det bästa som vi ätit
”Topp Hotell”
Hotellet ligger noen minutters gange fra sentrum. Veldig bra valg av hotell. Bodde
på en flott rom. Nydelige senger. Benyttet oss av muligheten for «executive
Breakfast» så man slapp å spise frokost i trengsel og ståk. Fin start på dagen.
Anbefales. Hotellet hadde champagne-testing på torsdagen. Artig tiltak. God
fornøyd med hotell og service.
”Frukosten var bland de absolut bästa vi har ätit, många tack för ett fint dygn”
”Superfrukost på våning 2”.
“Breakfast on the 2nd floor, World Class
”Det var lite trångt vid den allmänna frukosten, den exklusivare frukosten var
perfekt”

”Vi har varit på tio olika hotell, i olika kedjor. Detta var den i särklass bästa.
Miljön är fantastisk”.
OM HOTELLET
Radisson Blu Metropol öppnade dörrarna 2015 och är ett upper upscale
hotell med 205 rum och 8 konferenslokaler varav ett atrium med plats för
300 pers. Här gör man allt för att gästen ska få en minnesvärd
hotellupplevelse I Restaurang Nelly’s Food ETC. och serveras vällagad mat
och i baren anordnas bland annat Champagnetorsdag. Hotellet har
bekvämligheter som eget parkeringsgarage, gratis wi-fi, room service dygnet
runt och minibar.Läs mer:
radissonhotels.com/sv-se/hotell/radisson-blu-helsingborg-metropol
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Winn Hotel Group AB är en hotellkoncern med huvudkontor i Gävle och är ett av
få bolag i Sverige som specialiserat sig på hotell- och restaurangmanagement
under olika varumärken. Det innebär att våra 13 hotell har olika utseenden, namn
och företagsidentiteter. En del är designade cityhotell, medan andra är moderna
möteshotell i unika miljöer. En del äger vi själva, andra driver vi i samarbete med
hotellkedjor som Nordic Choice Hotels och Radisson Hotel Group. För mer
information se winn.se
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