GLOSPORT -ERIKOISHINNAT
JOUKKUEILLE GLO HOTEL SELLOSSA
1 HH

2 HH

COMFORT

COMFORT

ALK.
60 €

ALK.
75 €

3 HH

COMFORT

LISÄVUOTEELLA

ALK.
95 €

Hinnat sisältävät aamiaisen ja pysäköinnin. Varattavissa saatavuuden mukaan.
Ryhmävaraukseksi katsotaan vähintään 10 huoneen varaus.
HIO PELITAKTIIKAT KOKOUSTILOISSAMME
GLO Hotel Sellosta löytyy neljä helposti muokattavaa kokoustilaa tiimipalaverille
tai varusteiden säilyttämistä varten – kysy tarjous!

SPORTY BUFFET
Marinoituja kasviksia
Marinated vegetables
Salaattia ja sitrusvinegretteä
Salad with citrus vinegrette
Leipäkori ja voita
Bread and butter
Valitse yksi lämmin ruoka joukkueellesi:
Choose one main course for your team:
Lihapullia, tomaattikastikketta ja
pennepastaa
Meatballs with tomato sauce and pasta
***
Lämminsavulohta ja pennepastaa
Warm smoked salmon with penne pasta
***
Kanakastiketta ja kasvisriisiä
Chicken sauce with vegetable rice
***
Jauhelihakastiketta ja perunamuusia
Bolognese sauce and mashed potatoes
***
Pinaattilettuja, puolukkasurvosta ja
pinaatti-perunamuusia
Spinach crepes, lingonberries and spinach
potato mash
18€/HLÖ YHDELLÄ PÄÄRUOALLA
WITH ONE MAIN COURSE 18€/PERSON
24€/HLÖ KAHDELLA PÄÄRUOALLA
WITH TWO MAIN COURSES
24€/PERSON
Sporty buffet on min. 16 hengen ryhmille
etukäteen tilattava tuote. Tuote on
tilattavissa ravintolan aukioloaikojen
mukaan, sunnuntaitilaisuudet hinnoitellaan
erikseen. Toivomme tilausta seitsemän
arkipäivää ennen tilaisuutta.
Sporty buffet can be pre-ordered for
groups minimum size 16 persons. Buffet
can be ordered on the time scale of
restaurants opening hours, Sunday
events are separately priced. We wish to
have your order seven weekdays before
the event.
VARAUKSET | RESERVATIONS:
sales@glohotels.fi
+358 9 5840 9445

SPORTY SNACK
ILTAPALA | SUPPER

12 €

Jogurttia ja marjoja
Yoghurt with berries
Hedelmiä
Fruits
Kinkkua
Ham
Juustoa
Cheese
Leipäkori ja voita
Bread and butter
Salaattia, kurkkua ja tomaattia
Lettuce, cucumber and tomato
Mehua
Juice
Kahvia tai teetä
Coffee or tea
Sporty snack on min. 16 hengen ryhmille
etukäteen tilattava tuote. Snack on
tilattavissa ravintolan aukioloaikojen
mukaan, sunnuntaitilaisuudet hinnoitellaan
erikseen. Toivomme tilausta seitsemän
arkipäivää ennen tilaisuutta.
Sporty snack can be pre-ordered for groups
minimum size 16 persons. Snack can be
ordered on the time scale of restaurants
opening hours, Sunday events are
separately priced. We wish to have your
order seven weekdays before the event
Käytämme suomalaisia lihatuotteita
We use Finnish meat products
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#GLOGrillKitchen #UrbanExplorer #AdventurousGrilling

