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Hotel Kommandørgårdens Julefrokost
Live Musik, kaffebord og aktiviteter... 2022

Program:

Dag 1
• Kl. 14.30 Sønderjyske kaffebord
• Kl.15.00-17.00 Mulighed for
vælg-selv-aktivitet ( ekstra betaling) se bagside
• Kl. 16.00-17.00 “Happy Hour”
i baren, dobbel op på udvalgtecocktails
• Kl. 18.00- 21.00 Julefrokostbuffet
• Kl. 18.00-01.00 Live Musik
(tidsrummet varierer dog lidt fra
band til band se venligst nederst)
•
Overnatning i dobbeltværelser
•
Inkl. pool og dampbad
Dag 2
• Kl. 07.30-10.30 Morgenmad

26.11 Normalpris 1295,- nu kun 895,- kr
2.12 Normalpris 1195,- nu kun 795,- k
3.12 Normalpris 1295,- ingen rabat
9.12 Normalpris 1195,- nu kun 895,- kr
10.12 Normalpris 1295,- nu kun 945,- k

Julebuffet Menu

Lune retter

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marinerede, kryddersild, karrysild
Sennepssild, hjemmestegte sild
Lakserøget sild med æggestand
og asparges
Æg med håndpillede rejer
Sønderjysk Surrib af økologisk
frilandsgris, rødbeder og sennep
Varmrøget laks fra egen rygeovn
grønne asparges & cocktaildressing
Hjemmegravad laks med enebær, fennikelfrø hertil husets
rævesauce
Rømø lamme terrin med cornichoner
Rosastegt roastbeef
Andesalat med svampe, hertil
sprød bacon
Tomatsalat Capresse & nordisk
coleslaw

•
•
•
•
•

Fiskefilet med remulade og citron
Tartelletter med høns og asparges
Sønderjysk Blodpølse m. sirup,
æblemos og kanelsukker
Frilands Ribbensteg med hjemmelavet rødkål
Glaseret andebryst med hjemmelavet rødkål og skysauce, søde
kartofler
Indbagt fisk med flødespinat,
hertil hummersauce
Sønderjyske kålpølser med grønlangkål og sennep

Sød afslutning
•
Ris a la mande og lun kirsebærsovs
•
Hjemmelavet Gateau Marcel
•
Diverse oste, druer og kiks

Julebuffet &Live musik Kr.
275,-

(priser per person)

Kjeld Christensen 02/12

Jimbalaya 09 og 10.12

Afdæmpet dinermusik
efterfulgt af rungende
popmusik, country, 60’er
- 80’er hits, Kim Larsen,
Bamse, Shubidua og
Rasmus Seebach, krydret
med “dem vi troede vi ikke
kunne huske” til dansen.
Det er ingredienserne ,når
Kjeld spiller.

Rutinerede
Randersdrenge, Jesper &
Henning, der har en fælles
fortid i dansebandet Cha
Cha Nougat, står klar til at
indvadere samtlige festlige
sammenkomster, med
en bred vifte af poplær
dansemusik for det brede
publikum.

Out Of Words 03.12

Sjaske og Rosenlund 26.11

Partyorkester, der leverer
100% LIVE glad dansemusik til alle aldersgrupper. Musik lige fra: Kim
Larsen, Shubidua, Rasmus
Seeback, Thomas Helmig, Poul Krebs, Robbie
Williams, Volbeat, Bryan
Adams, Smokie, D.A.D.
Og naturligvis masser af
60'er & 80'er musik.
2 garvede drenge,
Carsten, (Sjaske) og Allan
Rosenlund. De har begge
spillet professionelt i
28 år. De har hverken
rytmeboks eller andet
selvspillende isenkram. Vægten er lagt på
levende musik af højeste
kvalitet og ikke mindst
kommunikation med
publlikeum.

Alle priser er inkl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, pris- og afgiftsændringer m.m.

o
g firma juleg
r
e
t
e
t
i
v
i
t
k
A
e
p
aver
Grup
Islandske heste & hestevogn

Juleræset
Inddeling i hold. Løbet afsluttes med gløgg. Alle kan
deltage, turen er på ca. 500
meter. Her skal samarbejde
på en helt ny måde
•
Trillebør ringridning
•
Lav et halm rensdyr
•
Hestevæddeløb på
jernhestene
•
Tømmerflåde ræs i
pytten
•
Lasso og hestesko kast
•
og meget mere

På islandsk hest i Rømøs
skønne natur. Instruktion
på træhesten, og så en tur
rundt i plantagen eller ved
Vadehavet. For Dem som
ikke ønsker at ride arrangeres en hestevogn.
1,5 times underholdning
Pr. person 295,- Kr
Pr. person i vogn Kr. 145,- Kr
Ridning med 50% rabat
Ved at booke Julefrokost får
du en 2 timers ridetur eller
en hestevognstur
Den rolige
Rafle bægre og terninger udleveres i baren og I kan arrangere jeres egen lille pakkeleg. Eller husk badetøjet og tag jer
en dukkert i poolen.
“Østerssafari” i baghaven!
Iført gummistøvler går vi
med en guide ud i nationalpark Vadehavet og plukker
østerss ved lavvande.
Efter plukning skrubber vi
dem og åbner enkelte og
spiser med husets skønne
dressing og et glas prosecco.
Der er mulighed for at
udvide programmet med
tilberedning, mod tillæg.
Østers nydes især i de kolde
måneder.
Pr. person fra....175,-Kr
Min. 10 pers.

Pr. person 175,- Kr
Beach Rally
Vi møder jer på Sønderstrand. Vi har en kæmpe
trailer med, hvori vi har 6
blokarts (strandsejlere), 6
kæmpe drager, petanque,
bowling m.m. I hold dystes,
og når vinderne er udråbt
nydes varm gløg. Min. 12
personer.
Fra Pr. person 295,- Kr

Firma julegaver vi sender digitale gavekort.
Fredags fiskebuffet for 2

inkl. 1 glas hvidvin/person
Værdi 700,- kr julegave pris 500,- kr

Hotelophold

fredag til lørdag inkl. Fiskebuffet
Normalpris 2290,- kr julegave pris 1795,- kr

Sønderjysk kaffebord for 4

Normalpris 740,- kr julegave pris kr. 500,-

Ridning på islandske heste for 2

Kr. 2 x 425, kr 850,- kr Julegave pris 695,- kr
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