
I starter med ½ flaske ægte fransk champagne, som I kan nyde på Hesede Hovedgård  

På aftalt tid bliver I hentet af en taxi, som kører jer til Haslev (en tur på 10 minutter).

I bliver fragtet til Steingrims Kælder - en skøn restaurant med et ambitiøst køkken.

Her venter jer et bord og lækre retter med udvalgte vine til. Menuen varierer, men tænk
luksus-retter som eksempelvis fois gras, hummerbisque, fisk og lokale råvarer - det hele
med et twist og i en restaurant med hjemlig mormor-hygge tilsat lidt rock'n'roll.

Med i prisen er også vand, og I slutter af med kaffe & deres vanedannende SteinCream.

Når I ikke kan mere, bliver I hentet af taxien og kørt tilbage til Hesede Hovedgård, 

Forestil jer dette: 
I er kommet til Hesede Hovedgård, hvor nogle dejlige livsnyder-dage venter.
Den ene aften nyder I en tapas ude i haven - og falder måske i snak med Claus
om vin eller med nogle af de andre spændende gæster. 

En af aftenerne vælger I at skrue ekstra op for nydelsen og give jer selv en
rendyrket forkælelsesaften. Vi har skruet en skøn aften sammen til jer:

      - på værelset, på verandaen, på terrassen eller måske på et tæppe i haven. 

      hvor I med mætte maver og sanser kan ramme den bløde hovedpude.

LUKSUS-AFTEN
MAD & VINE, CHAMPAGNE & CHAUFFØR
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Fordi I
fortjener
at nyde
livet!

Lidt med småt.
Forskellen på prisen afspejler forskellen på middagen - resten er præcis det samme. 

Ekstra person (op til 4 i samme selskab): 800 kr./forkælelse, 1.375 kr./aften i himlen.
Vi anbefaler, at I bestiller jeres luksusaften i god tid, så vi kan sikre både taxi og bord. 

Der tages forbehold for udsolgte borde og eventuel ventetid på taxi. 
 

Jeres aften aftales med os på Hesede Hovedgård, og I afregner det hele med os. 
Hvis I falder for noget andet på menu- eller vinkortet, kan I vælge at tilkøbe.

Eventuelle ekstra tilkøb afregnes direkte med Steingrims Kælder på aftenen. 

DKK 1.850,- kr. for to personer

Vælg mellem to menuer: 

Forkælelse i kælderen

En lille snack med velkomst efterfulgt
af dagens udsøgte 3-retters menu

med tilhørende vine.
Der sluttes med kaffe & SteinCream.

En aften i himmelen

I starter med østers & champagne,
og derefter lader I jer forkæle hele
aftenen - både på smagsløg, hygge
& stemning. Antal retter varierer.

eller

DKK 3.000,- kr. for to personer


