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Middag på slottet for 2 Hent PDF Nyd en dejlig middag i hinandens selskab på et slot i smukke, historiske
omgivelser. Rundt om i Danmark ligger seks af verdens smukkeste og mest velholdte slotte, hvor du den dag i
dag stadig fornemmer den adelige atmosfære, fra dengang de var hjemsteder for grever, baroner og fornemme
adelsfolk.Vælg mellem en af de seks fornemme slotsrestauranter og lad slotskøkkenet varte jer op med en
lækker 3-retters menu.Træd indenfor og mærk historiens vingesus fra de flotte riddersale, stemningsfulde
stuer og fine saloner, inden I sætter jer godt til rette til en dejlig middag i slotsrestauranten med udsigt til
slotshaven og de skønne naturomgivelser.Menuen er sammensat af friske råvarer afhængig af sæson. De
omkringliggende skove byder på vildt, og havet byder på delikate fangster, der af slottets dygtige kokke
tilberedes med årstidens urter, frugter og grøntsager. Til middagen vil I blive budt på vin fra slottets egen
vinkælder.Velbekomme!Et yderst smagfuldt gavekort til bryllupper, sølvbryllupper eller blot en romantisk

kærlighedsgave til en, du gerne vil nyde en middag med i smukke omgivelser på et slot.
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de flotte riddersale, stemningsfulde stuer og fine saloner, inden I
sætter jer godt til rette til en dejlig middag i slotsrestauranten med
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slottets dygtige kokke tilberedes med årstidens urter, frugter og



grøntsager. Til middagen vil I blive budt på vin fra slottets egen
vinkælder.Velbekomme!Et yderst smagfuldt gavekort til bryllupper,
sølvbryllupper eller blot en romantisk kærlighedsgave til en, du
gerne vil nyde en middag med i smukke omgivelser på et slot.
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