
www.kommandoergaarden.dk

Fredag
• 15:00 Check in
• 18:00-21:00 Kommandørgårdens   
kæmpe fiskebuffet - med nyfanget 
fisk fra Scandinavien. 
Ønsker man ikke fisk er der en alter-
nativ 3 retters menu med kød. 

Eksempel på vores fiskebuffet
 •  Æg med mayonnaise og rejer
 •  Forskellige slags sild og karrysalat
 •  Varmrøget laks fra egen rygeovn  
 med peberrodsdressing
 •  Tunmousse med kapers og   
 muslinger
 •  Koldrøget laks eller torsk med   
    æggestand og asparges eller dild    
 dressing
 •  Tunmousse med rødløg
 •  Laksemousse  med crustini
 •  Diverse salater, brød og toast
 •  Fiskesuppe med croutoner
 •  Friterede blæksprutter med                   
 wakametang
 •  Fiskefrikadeller med picklessauce
 •  Orlypaneret sæsonfilet med aïoli
 •  Sømandens blåmuslinger
 •  Skindristet kulmulefilet med kar  
 rysauce med ingefær og chilli
 •  Dampet rødspættefilet Anne Ma 
 rie med hollandaise sauce,   
 asparges og rejer
 •  Bagt mørksej med salvie og   
 hvidløg
 •  Ovnbagt kulmule med sennep  
 sauce og ost
 •  Ris, nye kartofler, pommes frites,  
 brød og salater
Afslutning:
 •  Isbar ad libitum og dagens tærte. 

Søndag
• 8:00-11:00 Brunch

• 10:30 Check ud

Lørdag
•  7:30-10:30 Morgenmad
•  12:00-14:00 
Mulighed for tilkøb af frokost i 
Florandas Brasserie
•  15:00-16:30 
Sønderjysk kaffebord med 20 
forskellige slags kager

Det sønderjyske kaffebord består 
af bløde, tørre og hårde kager. 
Fra omkring 1870 til 1920 var 
det sønderjyske kaffebord et 
adelsmærke for Sønderjylland. 
Sønderjyderne måtte ikke samles 
om alkohol fordi preusserne 
mente at det løsnede sønderjy-
dernes danske tungebånd. Derfor 
samledes sønderjyderne sig i 
stedet om kaffe og kage, hvor de 
sønderjyske koner begyndte at 
konkurre om at lave de mægtigste 
kager. 

•  17:00-18:00 
 Happy hour i baren
 Dobbelt op på spiritus i drinks
•  19:00-01:30 
 Lørdags menu 
Forretten serveres, hovedretten 
er buffet med to slags kød og 
desserten serveres. Se menu på 
hjemmeside

WEEKENDOPHOLD  PÅ  RØMØ
MELLEM  VADEHAV  OG VESTERHAV

Surrounded By Nature

Vadehavs/østers tur
 I weekendophold fra fredag til 
søndag er der indkluderet en 
vadehavs/østerstur om lørda-
gen. 

Turen er en guidet gåtur i vaden, 
hvor der fortælles om Vadehavet 
og vi  plukker østers i de kolde 
måneder fra september til og med 
maj.  Herefter spiser vi enkelte 
og skåler i et glas bobler.  Husk 
knælange gummmistøvler, tøj og 
arbejdshandsker der gerne må blive 
beskidt. 

Priser 2019 pr. pers.
Fredag til  lørdag......... ...........Kr. 895,-
Lørdag-søndag (WLS............Kr. 1045,-
Fredag-søndag (WFS) ......... Kr. 1595,-
Torsdag til søndag......... ........Kr. 2195,-
(Torsdag serveres 3 retters menu 
eller buffet efter kokkens valg)
Tillæg pr. dag. pr. person
Uge 28-32 ...............................Kr.    100,-
Enkeltværelses .....................Kr.    200,-

Husk gummi-

støvler, badetøj og 

dansesko!

Eksempel på sønderjysk kaf-
febord på Kommandørgården

Sønderjysk rugbrødstorte, lagk-
age, black forest lagkage, stribek-
age, ananas- og ingefærpavlova, 
cremesnitter, rabarber-up-side- 
down, vandbakkelser, wiener-
stænger, boller, hindbærsnitter, 
cheesecake, romkugler, berlinere, 
brownies, småkager og meget 

Pool, massage, fitness
Alle kan bruge indendørs pool og 
dampbad.  Fra juni til medio sep-
tember har vi også en friluftspool,

Vi tilbyder mange forskellige be-
handlinger som hotstone, hamam, 
welldhara og bambus massage osv. 
Se seperat brochure for wellness. 

Har man købt massage kan man 
også benytte sig af 1 salens facili-
teter med forskellige saunaer, tepi-
darium og the hjørne med udsigt 
over Vadehavet. Desuden har vi et 
professionelt fitness lokale som du 
også må benytte. 

 Har du købt weekendophold giver 
vi 10% rabat på behandlingerne.  

Aktiviteter for 
store og små. 

For de små har vi mange muligheder 
for underholdning. I vores legeland 
har vi en stor legeplads med kano-
sejlads, minigolf og meget mere. 

For de voksne kan vi udleje vores 
strandsejlere eller havkajakker, 
ligesom vi gerne laver en familie 
aktivitet, som fælles østersplukning, 
hestevognstur eller ridning på en af 
vores 120 islandske heste.  Indhent 
vores gruppe aktivitets program. 

Underholdning
Er i et større hold på ca. 30 perso-
ner har vi altid mulighed for at 
arrangere levende musik for jer.

Følgende datoer er der arrange-
ret musik.  

• Jan.:  12, 26
• Feb.:  23
• Mar.:  9, 23
• Apr.:  6, 27
• Maj:  4, 25
• Juni:  1
• Aug.: 31
• Sept.: 7, 14 , 21, 28
• Okt.:  5, 26
• Nov.:  16, 22, 23
• Dec.:  6, 7, 13, 14
Vi forbeholder os dog muligheden for at aflyse 


