Magiske
julefrokoster

Magiske
julefrokoster
Hold årets julefrokost hos os
Sæt jer til bords, og nyd den enestående
julegastronomi og de naturskønne
omgivelser, der er som taget ud af
et juleeventyr.
Med fokus på lokale og økologiske
råvarer kokkererer vi julens retter
i klassiske og moderne fortolkninger
og giver jer en julefrokost i
særklasse på alle vores
seks hoteller.

Juleidyl ved Mølleåen
Jul ved det fynske sund
Overgiv
jer til charmerende
den fynske halvø
Lad skovbrynet, de nøgne træer og Mølleåen
være
bagtæppejulestemning
til åretspåjulefrokost,
ogHindsgavl.
lad jer forkæle
Bliv
betaget
af
udsigten
direkte
ud
til
Fænøsund,
som
kun
gør
den gastromed pejsehygge, julestemning og fantastisk julemad. På Frederiksdal får I de måske hyggeligste
rammer
nomiske oplevelse endnu større. I køkkenet tryller julealferne, og deres
for jeres julefrokost i Lyngby. Hotellet ligger
bogstavelig talt på Mølleåens bredder, og bag vores store
fornemste opgave er at servere det allerbedste til jeres julefrokost.
panoramaruder kan du sidde lunt og trygt og beskue skovens træer, mens du nyder smagfulde
juleretter, der er lavet fra bunden af økologiske og lokale råvarer i sæson.

Vi har gjort det nemt for dig at arrangereMenu
årets julefrokost og lavet to forskellige pakker,
du kan vælge imellem.
Julefryd fra første bid

Menu
Julefrokost pakke I
• Julebuffet
• Husets øl, vand og vin i 6 timer
• Kaffe/te
• Gratis parkering

Søde specialiteter

�

To slags sild efter julens traditioner

�

Økologiske danske æg med rejer og dildmayonnaise

�

Gravad laks på fineste julemanér serveret med rævesauce

�

Køkkenets leverpostej af lever og spæk med egen koldrøget

�

Dansk rødspættefilet fra
Vesterhavet med hjemmerørt
• Marinerede
sild med løg og kapers

�

Danske oste fra Ryon og Elmegården i Sommersted med
hjemmesylt og sprødt knækbrød

�

Risalamande med vores egen juleinspirerede kirsebærsauce

På julebuffeten
bacon og stegte svampe

Pris pr. kuvert kr. 365 (min. 15 pers.)
• Karrysild med løg og æg
• Gravad laks med rævesauce
Kontakt os for mere info, priser og detaljer for
Bondegårdens fristelser
• Skaldyrssalat med asparges og mayonnaise
� Flæskesteg fra Svendborg Gourmetgris serveret med
jeres julearrangement på telefon +45 64 41 19 99
• Lun fiskefilet med remoulade eller
og citron
økologisk rødkål
på mail sixtus@sinatur.dk
Pris pr. person ved min. 30 personer kr. 825.Hønsesalat
med
bacon
og champignon
� Dansk gåsebryst med •
gran
og timian. Hertil
kompot
på
Er I færre end 30 personer, kommer der et tillæg pr. person.
svesker og æbler
• Roastbeef med pickles, peberrod og ristede løg
� Æbleflæsk efter fynske traditioner
• Flæskesteg med rødkål og brunede kartofler
� Traditionelle tarteletter med kylling fra Hopballemølle
Julefrokost pakke II
• Stegt and med stegte æbler og svesker
serveret i økologiske tarteletskaller
• Julebuffet
• Lun leverpostej med bacon og svampe
� Klassiske brune karamelliserede kartofler
• Husets øl, vand og vin i 6 timer inkl.
• Vesterhavsost
� Julens kål – sprød, knasende
og utraditionel med sprødt
husets spiritus i 3 timer
• Ris a la mande med kirsebærsauce
• Kaffe/te
• Hjemmebagt brød med smør
• Gratis parkering
remoulade

Pris pr. person ved min. 30 personer kr. 975.Er I færre end 30 personer, kommer der et tillæg pr. person.

Slip for at køre hjem
Overnatning i delt dobbeltværelse fra 350.- pr. person.
Tillæg for enkeltværelse 200.-

Vi tager naturligvis alle forholdsregler, når det
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kommer til at passe godt på dig og
dine kolleger
og undgå smitte. Vi vil, så vidt muligt, forsøge at
Kontakt os for mere info, priser og detaljer for
fordele vores forskellige selskaber i egne lokaler og
jeres julearrangement på telefon +45 45 85 43 33
lave mindre portionsanretninger på buffeten.
eller på mail frederiksdal@sinatur.dk
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Herregårdsjul
Oplev ægte herregårdsst
emning til jeres julefroko
st under hvælvingerne i
Haraldskælder eller i vore
s stemningsfulde restaura
nt. Vi juler i køkkenet
og giver jer en uforglem
melig madoplevelse med
retter kreeret af de
bedste lokale råvarer.

Julefrokost på Gl. Avernæs

Glæd dig til en eventyrlig jul på »slottet«, hvor historie og nisser i skjul skaber de perfekte
omgivelser til jeres julefrokost. Få en uforglemmelig aften i julens ånd med
gennemførte retter tilberedt af sæsonens
Melokale og økologiske råvarer.

nu

Til retterne serveres lækk
ert rugbrød, brød, fedt og

Menu

smør

�

�

�

Hvide og røde sild med

Stegte

æble- og løgdressing

sild med løgkompot
Julefrokost på slottet
� Æg og rejer
med citron og dildmayon
naise
� Rugmels
Afhold julefrokost med den store klassiske
julefrokostbuffet
stegte fladfisk med kørv på
elremoulade
� Røget laks
med
”slottet” på udvalgte datoer kl. 18.30-01.00. Få
en
idyllisk
ryge
ostcreme
� Sylte med
rødbeder
og sennep
oplevelse som I sent vil glemme, kombineret
med
musik
fra kl. 21.00-01.00.
Den varme mid
�

Pris pr. person kr. 395.-

�
�

�
�

Den søde afslutning

Den kolde start

te
Stegt andebryst og ande

lår i pres med æbler og
svesker
Svendborg griseryg og confi
teret bryst med sprød hud
og rødkål
Frikadeller med stuvet hvid
kål
Æbleflæsk

Julefrokostbuffet
� Lun post
ej med svampe og baco
n
� Sauc
• Hvide sild med karrysalat og Fynske
øko
æg
e på
varme julekrydderier og
kartofler
• Røde sursild med kapers dressing
• Smørstegt rødspættefilet med remoulade og citron
• Avernæs skinken i tynde skiver med nøddemayo og ribs
• Håndpillede rejer med dild, mayo og frillice salat
• Færø laks fra vores eget røgeri i parken
• Frisk grønkål i syrnet fløde med tørrede tranebær
• Tartelet med frikassé af unghane
_0359U_31482_Sinatur
_Julefrokoskartofler
• Ribbensteg af Svendborggris
med brune
tbrochure.indd 9
• Røget benskinke glaseret med ølsirup
• Hjemmelavet grønlangkål
• Leverpostej med ristede champignons og kalve bacon
• Julemedister med Dijon sennep
• Hjemmesyltet Rødkål
• Æbleflæsk a la Gl. Avernæs
• Stegt confiteret andelår
• Danske oste med hjemmesylt
• Ris a la mande med lun kirsebærsauce
• Sinatur kold hævet brød og rugbrød fra vores bageri
• Og jule traditionen tro, vil der være rigeligt med juleknas

Elmegården oste med alt,
der hører til
Risalamande med kirsebær
sauce

Julefrokost med det hele
Sæt prikken over i’et med fribar og natmad, eller
pr. kuveog
rt kr.slip
365 (min
forlængPris
festen
for. 20besværet
med at skulle
pers.)
køre hjem.
Nyd
en
overnatning
på
et
af vores
I kan også lade jer fortrylle
af vores julemenu fra 3
til 7 rette
hyggelige
værelser
og
glæd
dig
til
at
vågne
op
r til
fra kr. 375 pr. kuvert
en lækker morgenbuffet dagen efter.
Kontakt os for mere info
, prise

r og detaljer for

julearrangement på telef
Tilkøb jeres
priser
pr. person:on +45 76 49 60 00
eller på mail har@sinatur.d
Fribar: Øl, vand, vin og k2 snaps
kl. 18.30-21.00 kr. 275.-

Fribar: Øl, vand, vin og 2 snaps
kl. 18.30-01.00 kr. 395.Natmad: Hjemmelavede hotdogs
kl. 00.30-01.00 kr. 95.Overnatning inkl. morgenbuffet ifm. arrangementet
Pris pr. person kr. 350.9
Kontakt os for mere info, priser og detaljer 01/05
for/2018 15.13
jeres julearrangement på telefon +45 63 73 73 73
eller på mail glavernaes@sinatur.dk

Julefrokost i Vejle Ådal

Julelys ved Storebælt
Nyd en festlig aften i hinandens selskab med en betagende panoramaudsigt.

Læn jer tilbage, ogimærk
julens varme inden døre, mens bæltet bruser på
Oplev ægte herregårdsstemning til jeres julefrokost under hvælvingerne
Haraldskælder
den anden side af glasset. Imens sørger vi for, at I kan indtage juleretter i
eller i vores stemningsfulde restaurant. Vi juler i køkkenet og giver
jer med
engodmenu
baseret
særklasse
smag og lokale
råvarer i fokus.
på gode råvarer og gamle traditioner fra området omkring Haraldskær og Vejle Ådal.
Og som altid er vi aldeles kompromisløse med kvaliteten.

Menu

Det kolde bord
�

Menu

Ost og det søde bord

Et udvalg af vores hjemmelavede sild: Klassiske stegte sild i

�

lage, marinerede sild og røde kryddersild serveret med

Risalamande med søde marinerede kirsebær

Udvalg af danske oste med sprødt, knækket brød og kompot

hjemmelavet kaperscreme og karrysalat
�

Sprøde spætter med hjemmelavet remoulade og citron

�

Laks fra egen røgovn med syltede grøntsager og friske

Pris pr. kuvert kr. 295 (min. 20 pers.)
Julemenu
Saftige rejer •
og økologiske
med hjemmerørt
7 timers arrangement
inklusive
velkomst, øl, vin og vand ad
Røgetæglaks
med sødet rygeostcreme
og
sprødt
kørvelmayonnaise
libitum og natmad:
Torsk
bund
spidskål
og
sauce på blåmuslinger
Hjemmelavet•roastbeef
medpå
syltede
agurker, af
sprøde
løg,
Pris cremet
pr. kuvert kr. 649
remoulade og peberrod
• And med rødbeder kogt i egen
saft
og
timian
I kan også vælge vores lækre julemenu fra 5 til 6 retter
Det varme bord
fra kr. 485 pr. kuvert (min. 15 pers.)
•
Gris
med
selleri,
grønkål
og
sauce
med
æbler
Hjemmebagte tarteletter med velfærdskylling og asparges
Sprødstegt svinekam
af
frilandsgris
med
hjemmelavet
rødkål
Kontakt
os
for
mere
info,
priser og detaljer for
• Gårdoste med kerner og sødt
And fra Gråsten med andesky og syltede ribs
jeres julearrangement på telefon +45 65 31 40 02
• Vafler
hvid
som
blødt
og knas,
Lun hjemmelavet
leverpostej med
med stegte
svampe,chokolade
sprød
eller
på mail
stc@sinatur.dk
bacon og hjemmesyltede rødbeder
• kirsebær og sprødt
krydderurter

Den rolige start ved bordet:
Stegte sild med løgkompot
Hvide sild med æble/løg dressing

�

Sinaturs gravad laks med rævesauce

�

�

Starten forsætter på buffeten:
Æg og rejer med mayonnaise
Rugmelsstegte rygsvømmere med remoulade
Røget laks med rygeostcreme
Sylte med rødbeder og sennep
Saltet okseinderlår med kikærter
Marineret hvidkålssalat med æbler

�
�
�
�

Det lune på buffeten:
Sprøde og møre andelår
Saftig svinesteg med flæskesvær og sauce på varme julekrydderier
Frikadeller og leverpostej med bacon og svampe
Kål i alle farver og lavet i julens ånd
Flere farver og smage fra marken i form af rodfrugter som
puré samt salater

Pris pr. person 3 retter kr. 395.Pris pr. person 4 retter kr. 455.Pris pr. person 5 retter kr. 525.Pris pr. person 6 retter kr. 560.-
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Vi serverer naturligvis vores eget hjemmebagte brød samt
fedt og smør til retterne
Den gode afslutning:
Ostebræt med kiks, nødder, æblekompot, gulerodsmarmelade
Ris à la mande med kirsebærsauce
Pris pr. person kr. 365.Serveres kun ved minimum 20 personer.

Kontakt os for mere info, priser og detaljer for
jeres julearrangement på telefon +45 76 49 60 00
eller på mail har@sinatur.dk
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Jul på slottet
Jul ved det fynske sund
Glæd dig til en eventyrlig jul på slottet, hvor historie og nisser i skjul
skaberfynske
de perfektehalvø
omgivelser
til jeres julefrokost.
en uforglemOvergiv jer til charmerende julestemning på den
Hindsgavl.
BlivFå betaget
melig aften i julestemningens skær med gennemførte retter og en
af udsigten direkte ud til Fænøsund, som kunsvingom
gør den
gastronomiske oplevelse endnu
til lyden af slottets DJ.
større. Vi er drevet af den bæredygtige tanke, og det gælder også i vores køkkener,
hvor vi primært benytter os af gode lokale råvarer i sæson. Derudover er vi stolte
indehavere af Det Økologiske Spisemærke i sølv,
der er din garanti for 60-90% økologi.
Menu

Menu

Til retterne serveres Sinatur koldhævet brød og rugbrød

Julefugle

fra eget bageri

�

Anderilette med syltede løg og brombær

�

Tartelet med frikassé af unghane fra Gråsten

�

Enebærstegt Berberi andebryst

Fra havets dyb
�

Julefryd i 4 serveringer ved bordet
1. servering
• Julesild efter alle kunstens forskrifter
• Håndpillede rejer med sauce tatar
• Dansk laks med dild
• Vesterhavets rødspættefilleter med rørt
remoulade på syltet pickles og hertil citron

Hvide sild med karrysalat og æg

Den søde afrunding
4. Servering
Danske oste
• Danske, økologiske oste med
Rejer med dildmayo og vagtelæg
Risalamande med lun kirsebærsauce
Hjemmerøget laks med kål i syrnet
fløde
a la Gl. Avernæs
knækbrød
og hjemmesylteJuletraditionsknas
fra årstiden
• Ris à la mande med syltet kirsebær
Julegrise og deres venner
�

Mortens røde sursild med kapersdressing

�

Smørstegt rødspættefilet med remoulade

�

�

�

�

�

�

Hr. Nielsens skinke med nøddemayo og ribs

�

Ribbensteg fra Friland med brune kartofler og rødkål

�

Røget benskinke glaseret med ølsirup og grønlangkål

�

Leverpostej med ristede svampe og kalvebacon

Kontakt os for mere info, priser og detaljer for

�

Blodpølse med sirup, kanel og æblekompot

jeres julearrangement på telefon +45 63 73 73 73

�

Oksefilet fra Friland med vintersalat

eller på mail glavernaes@sinatur.dk

Pris pr. person kr. 395.-

(min. 4 pers.)

Pris pr. kuvert kr. 395

Gl. Avernæs æbleflæsk og julemedister
Julebuffet
2. servering
Ønsker du et alternativ til vores julemenu, så kontakt
• Julepostej fra egen opskrift med tørsaltet bacon,
hotellet for at høre nærmere om dine muligheder.
stegte svampe og henkogte rødbeder fra de
Vi serverer julebuffet for minimum 25 personer.
fynske marker
• Æbleflæsk på efterårsæbler med spæk
• Tarteletter som mormor ville lave dem - måske
med et lille twist
Kontakt os for mere info, priser og detaljer for
jeres julearrangement på telefon +45 64 41 19 99
3. Servering
eller på mail sixtus@sinatur.dk
• Saltet gourmetgris fra skønne Svendborg med
puffede svær
• Duet på velfærdsfjerkræ med smag af juletoner.
Hertil fyldt andesauce og stegte kartofler
• Salat på sæsonens friske råvarer efter alle
julens traditioner
�
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Juleforkælelses på SkarrildhusJulekrystallen ved Mølleåen
Hold julefrokost i fantastiske rammer på den jyske hede, hvor vores
Kom til jul herskabelige
på Frederiksdal, hvor et glasbygninger
bobler blandt smukkebliver
dekorationer,
juletræer og hyggelige bålpladser byder jer velkommen. Bliv gastronomisk
lyst op af levende lys og bålfade, mens skov, park og vandløb henligger
i
vintermørket.
Indenfor
forført af klassiske juleretter – alle med lokale råvarer og en helt særlig
ingrediens
– nemlig
spreder julehyggen sig i de store stuer og hyggelige lokaler, hvor
I kan
se kokkens
fremjulehumør.
til en hyggelig
og stemningsfuld aften.
Vi forsøger så vidt muligt at fordele vores selskaber i egne lokaler
og følger alle anbefalinger
Menu
og retningslinjer for at minimere smitterisikoen, så du kan føle dig tryg under dit besøg.
Brødet

Menu
Julemenuen
Årets julemenu består af 3-8 velsmagende retter, der
er tilberedt af lokale og økologiske råvarer.
• Fiskemandens friske vintersvømmere strikket
sammen med sæsonens råvarer
• Variation af øko gris fra øko-gårdene Skjern Enge
• Hjemmelavet desserter tilsat ekstra julekærlighed
Pris pr. person fra kr. 395.Serveres alle dage fra mandag-lørdag
ved forudbestilling
Ønsker I at nyde vores juleforkælelse som en lækker
frokost inden juleferien melder sin ankomst, er dette
muligt hver fredag fra den 20. november.
Flere juleretter, du kan vælge til
En »happer« med sprøde og knasende snacks kr. 55.Brændevin og iskrystaller kr. 45.Gode råd, hummer og blæksprutter kr. 85.Rådyr med »skovbund« kr. 85.Godt ostehåndværk fra Ryon på Elmegaarden kr. 85.Prikken over i’et – vinmenu
Lad os sammensætte en vinmenu, som er nøje afstemt
til de forskellige retter. Fire forskellige muligheder:
• Det gode match
• Det spændende match
• Det lækre match
• Det sublime match

�

Hjemmebagt rugbrød

�

Hjemmebagt brød på ølandshvede fra Herslev

�

Smør og fedt

Desserten
�

Hjemmelavet risalamande med kirsebærsauce
og mandelgave

Fisk med mere
�

Julesild med creme fraiche og økologiske rødløg

Pris pr. kuvert kr. 295

Julebuffet
Hjemmelavede karrysild med æbler og økologiske æg
Lune fiskefileter med hjemmerørt remoulade og citron
os for mere info, priser og detaljer for
Ønsker
du et alternativ til vores julemenu,Kontakt
tilbyder
vi også den klassiske
Hjemmegravad laks med hjemmelavet rævesauce
jeres julearrangement på telefon +45 45 85 43 33
Danske
økologiske
æg
med
rejer
og
hjemmelavet
mayonnaise
eller
på
mail
julebuffet i eget lokale til selskaber på minimumfrederiksdal@sinatur.dk
30 personer.
�
�
�
�

Lunt og klassisk
Koldhævet
surdejsrugbrød
Sprød frilandsflæskesteg med hjemmesyltet rødkål
Confiterede
andelår
Madbrød
bagt
med Johannes’ økologiske mel
Lun leverpostej med bacon, svampe og hjemmelavet surt
Hjemmekærnet
økologisk
smør
Mørbradbøffer med svampe
a la creme og
hjemmelavet
�
�
�
�

agurkesalat

Roastbeef med hjemmelavet
og frisk
høvlet peberrod
Den klassiske
julesildpickles
med
tilbehør
Udvalg af fiskemandens fisk og skaldyr
Hjemmesyltet, røget, kogt, gravad og saltet
Serveres med lækre hjemmelavede dips og dyppelser
�

5

Martins økologiske ænder fra Vinderup
Velfærdskylling
Fra de firbenede
Lune og kolde retter, der hører julen til – klassiske som utraditionelle
Grisebassen, kalven og andre gode juleklassikere, hvor vi altid har fokus på
lokale råvarer, dyrevelfærd og gode forædlingsmetoder
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Et godt udvalg af økologiske grøntsager, korn, rødder og kartofler
Hjemmesyltede og henkogte sager
Tilbehør til de lune juleretter
Mormorsovs
Oste fra danske osterier med sødt og syrligt samt hjemmebagt knækbrød
Sødt og julegodter
Pris pr. person kr. 375.(min. 30 kuverter)

Kontakt os for mere info, priser og detaljer for jeres julearrangement på
telefon +45 97 19 62 33 eller på mail skarrildhus@sinatur.dk

Jul i strandkanten

Herregårdsjul
Oplev ægte herregårdsstemning til jeres julefrokost under hvælvingerne i

Haraldskælder ellerhvor
i vores stemningsfulde
juler i køkkenet
Hold årets julefrokost i første parket til naturen og Storebælt,
vi byderrestaurant.
indenVi for
i vores varme
og giver jer en uforglemmelig madoplevelse med retter kreeret af de
og hyggelige lokaler med store panoramaruder, der lader
jerråvarer.
nyde lysene fra Storebæltsbroen og
bedste lokale
trafikken på vandet. Her sørger vi for, at I kan indtage juleretter i særklasse med god smag og lokale
råvarer i fokus. Maden er klassisk og veltilberedt, mens ingredienserne er fra absolut øverste hylde.
Menu
Vi gør, hvad vi kan, for at gøre dit besøg til en god og smittefri
oplevelse og følger myndighedernes
og
Til retterne serveres lækkert rugbrød, brød, fedt og smør
Den søde afslutning
HORESTAs anbefalinger. Ved minimum 25 personer vil der være mulighed for at få eget lokale.
Elmegården oste med alt, der hører til
�

Den kolde start

Menu

�

�

Hvide og røde sild med æble- og løgdressing

�

Stegte sild med løgkompot

�

Æg og rejer med citron og dildmayonnaise

�

Rugmelsstegte fladfisk med kørvelremoulade

Risalamande med kirsebærsauce

Pris pr. kuvert kr. 365 (min. 20 pers.)

Ost og det søde bord:
I kan også lade jer fortrylle af vores julemenu fra 3 til 7 retter
Sylte med rødbeder og sennep
Udvalg af danske gårdosteframed
kr. 375sprødt
pr. kuvert og pærekompot
Den varme midte
Ris à la mande med ristede mandler og kirsebærsauce
�

Røget laks med rygeostcreme

3 retter julemenu
Den klassiske julemenu er for minimum 8 personer.
• Kold røget Færøsk laks med grønkål, syltet løg,
Stegt andebryst og andelår i pres med æbler og svesker
Kontakt os for mere info, priser og detaljer for
Svendborg griseryg og confiteret bryst med sprød hud
jeres julearrangement på telefon +45 76 49 60 00
• rygeost creme og ristet rug
og rødkål
Pris pr. person kr. 375.- eller på mail har@sinatur.dk
• Velfærds gris fra Garmbogård med kroket af confiteretFrikadeller med stuvet hvidkål
Æbleflæsk
• and, rødbede, solbær og krydret julesauce
Lun postej med svampe og bacon
Julefrokost
og kartoflermed det hele
• Ris à la mande med ristet mandler og kirsebærsauce Sauce på varme julekrydderier
Du har mulighed for at vælge forskellige løsninger, når det
kommer til at slukke tørsten til jeres julefest eller tilføje dét
Pris pr. person kr. 395.ekstra, der gør aftenen helt unik. Nedenfor ses et udvalg af
drikkevarer og tilkøb. Kontakt os direkte for at høre nærmere
Julebuffet
vedrørende priser og indhold.
Ønsker du et alternativ til julemenuen, har du mulighed
for at vælge vores klassiske julebuffet. Julebuffeten skal
• Boblende velkomstdrink
forudbestilles og serveres kun ved minimum 20 personer.
• Natmad til den sene sult
• Vinmenuer der er skræddersyet efter jeres behov
Det kolde bord:
• Drikkevarer ad libitum f.eks. husets øl, vand og vin
Sennep stegte sild med kapers og løg
• Lækre og farverige cocktails og mocktails
Marnieret sild med karrysalat og karse
• Specialøl fra lokale ølbryggere
Gravad Færøs laks med krydderet rævesauce og dild
Fiskefilet med rørt remoulade og citron
• Spiritus
Koldhævet rugbrød, surdejsbrød og smør
• Portvinssmagning
�
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Det varme bord:
Ristet græskar med kerner og brøndkarse
Grønkålssalat med æble, valnød og persille
Tarteletter med kylling og syltede asparges
Flæskesteg med rødkål og karamelliserede kartofler
Confiteret andelår med æbler, svesker og krydderet andesovs

Kontakt os for mere info, priser og detaljer for
jeres julearrangement på telefon +45 65 31 40 02
eller på mail konf-stb@sinatur.dk
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Fortryllende atmosfære og julegastronomi
til jeres julefrokost
i skovbrynet og strandkanten

Skarrildhus
Frederiksdal

Haraldskær

Sixtus
Storebælt
Gl. Avernæs

sinatur.dk

