Luksus
forårsophold
Lørdag den 10. april 2021

Forkæl den du elsker med et romantisk februarophold på
Holckenhavn Slot.
Vi åbner slottets døre op til en hyggelig eftermiddag efterfulgt af
en dejlig middag, hvor kokken vil forkæle Jer med en dejlig
gastronomisk menu. Overnat i rolige og luksuriøse rammer.
Vi tilbyder ankomst kl. 15.00, så I kan nå at gå en tur i slotshaven
eller nyde en rolig stund i en af slottets hyggelige stuer.
Vi håber, at kunne byde både gamle og nye gæster velkommen.
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Menu

Program
Lørdag den 10. april 2021
15.00
Ankomst og indlogering på værelser for de
gæster, der skal overnatte på Holckenhavn Slot
15
15.00 - 16.00 Kaffe i stuerne
16
16.00 - 17.00 Rundvisning
18.00 - 18.30 Before dinner drink
18.30
Middag serveres ved hyggelige borde
Herefter kaffe og hygge i stuerne
Søndag den 11. april 2021
09.00 - 11.00 Morgenbuffet for overnattende gæster
11.00
Udcheckning fra værelser og afrejse

Stegt rødtunge, grillet forårsløg, ramsløg, rødtunge
bisque med citron
***
Pighvar, hasselnødder fra Piemonte, svampe,
bøgehatte/ enoki i orly dryset med eddike & løg
pulver, urter & røget hollandaise
***
Rosa-stegt okse, brændt hjertesalat, spinat &
cremet pebersauce
***
Rabarbertærte, lime & verbena curd, friske
rabarber & kefir sorbet.

Pris & Praktisk
Weekendophold
Menu samt afstemt vinmenu og overnatning i
dobbeltværelse inkl. morgenmadsbuffet
kr. 2.495.- pr. person
Menu samt afstemt vinmenu og overnatning i
suite inkl. morgenmadsbuffet
kr. 2.995.- pr. person

Bestilling
Bestil på mail eller telefon.
Mail: info@holckenhavn.dk - tlf.: 65 31 31 05
Husk at oplyse navn, adresse og telefonnummer
ved bestilling via mail.
Bemærk: Der er et begrænset antal pladser.
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