Værd at rejse efter 2013/2014 guider dig rundhåndet igennem
31 dejlige kroer, romantiske herregårde og luksuriøse hoteller
i Danmark og Sydsverige. De har det tilfælles, at du kan få en
bo- og spiseoplevelse, der rækker langt ud over det sædvanlige.

Pris 295,00 kr.
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Fyn og øerne
Øen i midten af landet er så meget mere end
bare et geografisk centrum, der forbinder Jylland
og Sjælland. Det er også midtpunktet for den ene
lille guldproducent efter den anden, som formår at
udnytte den fynske natur til fulde. For den fynske
natur og dens byer og landsbyer går nemlig op
i en højere enhed. De mange levende hegn binder
skove og marker sammen i et malerisk mønster,
og små landsbyidyller med gadekær, stråtækte
bindingsværkshuse, stokroser og gamle frugthaver
er stadig helt almindelige oplevelser. Heraf kælenavnet Danmarks Have.
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Allégården

Bryggeriet Refsvindinge

Den Gode Smag

Kyllinger, ænder, gæs, kalkuner, lam og
fødevarer fra lokale producenter sælges
i den lille hyggelige gårdbutik. Tag dig
god tid og se dyrene i deres naturlige
miljø.
Info: Melbyvej 34
5471 Søndersø
Tlf. 61 76 32 74
www.allegaardenskylling.dk

Bryggeriet, der er et af Danmarks mindste, ligger ved Nyborg/Ørbæk på Østfyn.
Det er især kendt for Ale nr. 16, som har
vundet mange priser.
Info: Nyborgvej 80, Refsvindinge
5853 Refsvindinge
Tlf. 65 33 10 40
www.bryggerietrefsvindinge.dk

Ideen med ”Den Gode Smag” er, at alle
sanser skal pirres og stimuleres, når
man besøger forretningen, der har fokus
på varer af bedste kvalitet.
Info: Torvet 5
5600 Nyborg
Tlf. 65 31 06 66
www.den-gode-smag.dk

Den Gamle Købmandsgård
– Kerteminde Vinhandel

Frilandsgården
Besøg gårdbutikken og se samtidig,
hvordan fjerkræet bliver opdrættet.
Gårdbutikken sælger frosset frilandsfjerkræ.
Info: Høje Dong 12
5771 Stenstrup
Tlf. 62 26 16 21
www.frilandsgaarden.dk

Deyers Økologiske
Gårdsalg

Den Gamle Købmandsgård er blevet
optaget i Slow Food Guiden på grund
af det store og spændende udvalg af
specialiteter fra lokale og udenlandske
producenter.
Info: Vestergade 3
5300 Kerteminde
Tlf. 63 32 00 70
www.kerteminde-vinhandel.dk

Aqua Vitae Sydfyn
– Det Lille Brænderi
I eget destilleri fremstilles akvavit
brændt på vilde bær og den friske frugt
fra egen og sydfynske plantager.
Info: Skårupørevej 22
5881 Skårup
Tlf. 62 23 20 73
www.aquavitaesydfyn.dk

Caroline – mad
i al sin enkelhed
Caroline tilbyder skønne produkter
fra fynske lokalproducenter. Her er
det svært ikke at lade sig friste af de
gode og skønne råvarer til de daglige
måltider.
Info: Nørregade 28
5000 Odense C
Tlf. 28 18 01 11
www.caroline-online.dk

Hos Dreyers Økologiske Gårdsalg
sælges økologisk kød fra lam, fjerkræ
og kalv. Tag en tur på landet og besøg
gårdbutikken.
Info: Bindekildevej 93
5250 Odense SV
Tlf. 65 96 35 42
www.dreyers-gaardsalg.dk

Gundestrup Mejeri og
Bryghus
Gundestrup Mejeri og Bryghus bygger
produktionen på gamle traditioner både
ved ostefremstilling og ølbrygning.
Info: Åbyvej 49
5762 Vester Skerninge
Tlf. 62 24 27 60
www.mejeri-bryg.dk
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StrynØfrugthave

Indslev Bryggeri A/S

Kernegaarden

Sådan har du aldrig smagt æblemost
før! StrynØfrugthave bugner af nye
og gamle æblesorter, som presses til
kvalitetsmost, der er et gourmetmåltid
værdig.
Info: Korsvejen 9, Strynø
5900 Rudkøbing
Tlf. 40 17 81 37
www.strynoefrugthave.dk

Indslev Bryggeri er det første hvedeølsbryggeri i Danmark. Her er fokus på
fornyelse med respekt for traditionerne.
Kig forbi butikken, som er eneforhandler
af den helt specielle stakitøl.
Info: Store Landevej 13
5580 Nr. Åby
Tlf. 64 44 15 07
www.indslevbryggeri.dk

I den gamle staldlænge har gårdbutikken
et udvalg af egne produkter såsom
økologisk cider og most samt diverse
delikatesser fra Frejø.
Info: Hjortemosevej 41
4911 Fejø
Tlf. 54 72 21 21
www.kernegaarden.dk

Konnerup & Co
Chokolatier

Is fra Skarø

Knabegaarden har gammeldags stalddørssalg med asparges, kartofler, tomater, agurk, jordbær m.m. afhængigt
af, hvad sæsonen bringer.
Info: Odensevej 210
5600 Faaborg
Tlf. 62 65 12 10
www.knabegaarden.dk

Den lille fynske chokoladefabrik og butik
sælger udsøgt håndlavet chokolade,
flødeboller og karamel til kvalitetsbevidste chokoladenydere.
Info: Svendborgvej 399
Vester Aaby
5600 Faaborg
Tlf. 62 29 27 25
www.konnerup-co.dk

Is fra Skarø er fremstillet af rene økologiske råvarer, birkesaft og helt uden
tilsætningsstoffer. Birkesaften tappes
hvert forår på Skarø og er selve magien
i isen.
Info: Østerhovedvej 4
Skarø
5700 Svendborg
Tlf. 29 29 15 20
www.isfraskaroe.dk

Gårdbutikken Nørregård

Osteboden Fru Hansen

Butikken tilbyder alt til den daglige madlavning og husholdning. Alle varer er af
økologisk eller biodynamisk kvalitet.
Info: Nedermarken 8, Ørsbjerg
5560 Aarup
Tel. 64 43 12 26
www.norregaard-is.dk
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Osteboden har i 35 år givet kunderne
smags- og sanseoplevelser ved salg af
ost, charcuteri, vin og specialiteter fra
hele verden.
Info: Kongegade 12
5800 Nyborg
Tlf. 65 31 45 80
www.ostebodenfruhansen.dk

Knabegaarden

Løgismose Mejeri A/S
Danmarks bedste producent af rygeost
ligger naturligvis på Fyn, hvor specialiteten
nydes generation efter genration. En
ægte, smørbar og lokal delikatesse.
Info: Ny Vestergade 2 - 4
5672 Broby
Tlf. 63 63 63 10
www.loegismose.dk

Årø Vingård

Nybro Frugt

Theis Vine

På lillebæltsøen Årø åbnede i 1997 en
gårdbutik. Her er der er mulighed for
at købe vin fra egen produktion samt
specialiteter fra andre danske småøer.
Info: Årø 250
6100 Haderslev
Tlf. 74 58 47 76
www.aaro-vin.dk

Fra Nybro Frugtplantages gårdbutik
sælges årstidens frugt og hjemmepresset æblemost m.m. Alt dyrkes og
håndplukkes på stedet, og mosten
koldpresses i eget mosteri.
Info: Lille Salbyvej 54
5370 Mesinge
Tlf. 22 50 67 38
www.nybrofrugt.dk

Gå i Theis Vine, når der skal drikkes
et ekstra godt glas vin, som også kan
købes til fornuftige priser.
Info: Albanivej 122-124
Nr. Lyndelse
5792 Aarslev
Tlf. 62 66 11 20
www.theis-vine.dk

Sæberiet

Velsmagende svinekød fås ikke meget
bedre end fra HindsholmGrisen, der
lever det frie liv på Hesthøjgaard hos
Poul og Carla Lang Nielsen.
Info: Hesthøjgaard, Søvej 103
5390 Martofte
Tlf. 20 22 40 04
www.hindsholmgrisen.dk

Kafferisteriet
Helt friskristet kvalitetskaffe fra eget
risteri. Kig forbi og se, hvordan din
kaffe bliver ristet.
Info: Korsgade 17
5700 Svendborg
Tlf. 62 23 66 95
www.kafferisteriet.dk

Selleberg
Siden 1950 har kirsebær spillet en
central rolle på herregården Selleberg
på nordøstfyn. Men kirsebær er jo ikke
bare kirsebær – der findes sure og søde
kirsebær. De søde kirsebær kender alle
som den skønneste sommerfrugt, og på
Selleberg forvandles de også til eksklusive
kirsebærdelikatesser, fra saucer og sylt
til saft med mere.
Info: Kertemindevejen 23
5290 Marslev
Tlf. 40 45 11 28
www.selleberg.dk

Sæberiet har sin egen gårdbutik med
spændende specialsalte med økologiske
krydderurter og hjemmelavet sæbe.
Filosofien er gode økologiske råvarer
behandlet med omtanke.
Info: Søby Nørremarksvej 3
5985 Søby Ærø
Tlf. 62 58 19 59
www.saeberiet.dk

TallerkenGalleriet
I TallerkenGalleriet har de et specielt
udvalg af delikatesser. Bl.a. spændende
marmelader fra Claus Meyer og lækre
chokolader fra Konnerup og Co.
Info: Østergade 12
5600 Faaborg
Tlf. 21 67 44 94
www.tallerkengalleriet.dk

HindsholmGrisen

L’Artisan
Rik Ruckeboer er uddannet chocolatier
fra Belgien og sælger håndlavet belgisk
chokolade fra værkstedet i Søndersø.
Info: Vestervænget 19
5471 Søndersø
Tlf. 64 89 36 68
www.lartisan.dk
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HOTEL
HESSELET
Krydret med
fyns pragtfulde vidder
og blid wellness
Stil
raffineret, innovativt,
luksuriøst
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Hotel Hesselet er et af Danmarks førende luksus- og
forkælelseshoteller. Og apropos forkælelse, så har det
fynske hotel en lækker spa- og wellness-afdeling med
luksus som finsk sauna og dampbad. Beliggenheden
er unik med vand og bøgeskov lige uden for vinduerne.
Og det familieejede hotel byder på en så afslappet og
personlig atmosfære, at mange gæster vælger at komme
igen og igen på Hesselet, som de nærmest betragter
som deres ’andet hjem’.
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Allerede da Hesselet blev indviet tilbage i 1967, var det
tiltænkt en rolle som et af Danmarks bedste luksushoteller.
Nogle læsere kan måske huske de kimonoklædte japaner
inder, der modtog gæsterne i restauranten med en dampende
varm frottéklud, længe inden den japanske bølge rullede ind
over Danmark. Det var meget avanceret for datiden, og selv
om de skønne damer for længst har forladt stedet, er den
raffinerede stil og sans for detaljen stadig gældende på
Hesselet.
I 2003 fik hotellet nye ejere, som har videreført den
gennemførte og diskrete luksusstil. Hesselet byder på
luksuriøse dobbeltværelser og store, eksklusive suiter.
Indretningen spænder fra det klassiske til moderne
indretning. Alle værelser har udsigt til skov eller strand,
så der er noget for enhver smag.

Det lækre wellness- og forkælelsesområde giver hotellets
gæster en unik mulighed for at få fynsk forkælelse i rigt mål.
For listen over wellenss-tilbud er lang og tæller både klassiske
forkælelsesdiscipliner som massage og et dyp i svømmebassinet – og mere spektakulære som en infrarød sauna og et
lækkert dampbad. Og bor man i en af de 2 nyindrettede suiter,
er der adgang ad libitum til suitens egen jacuzzi.
I gourmetkøkkenet arbejder køkkenchef Rasmus Urup med
stort gastronomisk engagement. Stilen er klassisk med et
moderne twist og en forkærlighed for gode, lokale danske
råvarer.
For udenforstående kan navnet Hesselet, der i hotellets logo
er skrevet i en næsten orientalsk skrift, virke fremmedartet,
men forklaringen er enkel. Hesselet er et gammelt dansk ord
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for hasselskov og betyder ’der hvor de små hasseltræer gror’. Området,
der grænser op til Storebælt lidt nord for Nyborg, er simpelthen døbt
Hesselet. Skriften i hotellets logo er Karl Haustrups. Han var den ene af
hotellets to bygherrer og direktør for Hesselet i en årrække.
Den centrale beliggenhed midt i Danmark gør Hesselet til et oplagt
udgangspunkt for udflugtsmål, og køkkenet pakker gerne en picnickurv,
hvis det ønskes. Traditionsrige Faaborg med bindingsværk og stråtage,
det spændende Nyborg Slot, den gamle købstad Svendborg med kort vej
til Thurø og Tåsinge – og selvfølgelig Odense med fine shoppingmuligheder. Kultur- og naturoplevelserne ligger bare og venter. Hesselet
har greenfee-aftale med Sct. Knuds Golfklub ved Nyborg Fjord.
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Vigtigt at vide

Hvor: Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg
Værelser: 53 x dobbeltværelser, 6 suiter.
Faciliteter: Restauranten serverer morgenmad og har åbent til frokost og aften. Selskaber efter aftale.

Værd at vide

Egne produkter: Hotellet sælger ikke egne produkter, men alt laves selvfølgelig fra bunden i køkkenet. Blandt specialiteterne er
morgenbordets boghvedeblinis, den fynske rygeost og smagfulde terrine de foie gras.
Pakketips: Pak badetøj til svømning i hav og bassin samt løbe- og travesko til skovens mange stier.
I øvrigt: Easy access! Hotel Hesselet har egen helikopterlandingsplads, hvis du skulle vælge det transportmiddel. Nyborg Station
ligger 5 minutter fra hotellet i taxa, og der er 5 minutter til motorvejen mod øst og vest.

I nærheden

Golf: Sct. Knuds Golfklub tæt på hotellet regnes for at være blandt Danmarks bedste. Hesselet har greenfee-aftale med klubben.
Fyns byer: Fyns byer er alle et besøg værd fra den tidligere kongeby Nyborg til idylliske Faaborg.
Odense: H.C. Andersens hus, Brandts Klædefabrik, museer, gallerier og masser af butikker og markeder. Brostensidyl og shopping
på én gang.

Værd at stå op til

Skov: Hotellet ligger smukt i Christianslundsskoven med mulighed for dejlige naturoplevelser.
Vand: Beliggenheden ud til vandet med udsigt til Storebælt og 50 meter til stranden er pragtfuld. Vinterbad eller sommerbad, eller
nyd blot at være så tæt på vandet. Uanset årstiden.
Wellness en masse: I hotellets lækre wellness-afdeling kan du bl.a. slappe af i en infrarød sauna. Infrarød varme trænger let ind
i kroppen og skaber en afslappende, indre varme, som er god mod smerter, stress og stivhed i kroppen.
Bestil nu! Tlf. 6531 3029, hotel@hesselet.dk, www.hesselet.dk.
Har du et Eatcard? Se www.eatcard.dk
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broholm
slot
Krydret med
fynsk idyl og
århundreders herregårdsliv
Stil
autentisk, romantisk,
historisk og stemningsfuldt
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Slotte og herregårde ligger som perler på en snor på Fyn.
Broholm Slot i Gudme er et af de smukke steder med
slots- og herregårdspension, hvor du har muligheden for
at opleve herlighederne indefra. Det imponerende Broholm
kan ikke andet end begejstre med sin idylliske placering
i en ægte herregårdshave med sø, voldgrav og vandmølle.
For ikke at tale om restauranten, de historiske værelser og
mange muligheder for aktiviteter på det spændende gods,
der i dag ejes af den 13. Sehested-generation på Broholm.
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Du finder Broholm Slot i Gudme på det sydøstlige Fyn mellem
Hesselager og Oure ikke langt fra Nyborg. Og når du bydes
velkommen af selveste Christian den 4. i hallen, ved du, at her
er tale om et sted med en både lang og spændende historie.
Rent faktisk en rejse gennem næsten 700 års Danmarkshistorie
fra Christoffer den 2. til Margrethe den 2. Man ved, at Esbern
Snares oldebarn Absalon Johnsen af Ulfeldt-slægten blev
herre på Broholm Slot i 1326, og hans efterkommere beholdt
borgen til 1473. Otto Skeel og Ida Lunge køber borgen i 1641,
river den ned og opfører den nuværende hovedbygning som
en af Danmarks sidste sen-gotiske bygninger om end med
stærke renæssancetræk i form af trappetårn og symmetrisk
vinduesplacering. I 1730 kommer slægten Sehested til gennem Niels Sehesteds ægteskab med Elisabeth Skeel, og 12
generationer senere fra 2008 er det Anders Sehested HjerlHansen, som overtager det ærefulde hverv – som 13. generation på Broholm.

Broholm Slot blev renoveret og indrettet til slots- og herregårdspension i 2002, og pr. 1 januar 2012 har Anne Bille-Brahe,
Niels Raahauge og Kenneth Birler, kendt fra Steensgaard
Herregaardspension, overtaget forpagtningen. Overalt på
Broholm vidner portrætter, møbler, gulve og paneler om
slottets lange historie. Der arrangeres rundvisninger på
slottet, så du kan få hele historien med. Husk at reservere
plads, for rundvisningerne er meget populære. Alle opholdsrum og saloner er forskelligt indrettede med en autentisk
stemning og bærer navne som Brøndstuen, Kaminstuen,
Kammerherrens arbejdsværelse, Thorvaldsen Salen og Den
Kinesiske Spisestue. Og når du sætter dig ned i rummene,
kan du høre væggene hviske om århundreders herregårdsliv.
Lige så autentiske og statelige er Broholms værelser og minisuiter. Her er ingen tv og telefon men ro og statelighed og
udsigt til voldgraven og de vidunderlige, landlige omgivelser.
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Værelserne er møbleret med museumsstykker, smukke stoffer
og historiske billeder, der giver stærk personlighed til de
enkelte værelser, som også har navne med slægtsreferencer.
F.eks. Birgitte-suiten, Kaptajnens værelse, Anders-suiten,
Charlotte-suiten, Annes værelse, Edel-Maries værelse,
Hannibals værelse og Hofjægermester-værelset. Se de
mange billeder på hjemmesiden, og du forstår, hvad vi
mener. Den nyrenoverede restaurant finder du i Broholms
gamle forpagterbolig, som selvfølgelig også er fredet og
derfor nænsomt restaureret. De perfekte historiske rammer
til at nyde et udsøgt kulinarisk måltid. Om aftenen serverer
Broholm Slot en 2- til 6-retters menu med mulighed for
tilhørende vinmenu. Restauranten har også åbent for frokostgæster. Fyns vidunderlige råvarer og andre dygtige, danske
avlere og leverandører er rigt repræsenterede i slotskøkkenet,
der ligger i kælderen under stuerne.
Broholm Slot er med sine 608 hektar stadig et privatdrevet
gods med land- og skovbrug. Til godset hører et stort hestecenter med 3 ridebaner, 2 ridehuse og den smukkeste udsigt
fra hesteryg til det historiske parkanlæg. Slottet har også lagt
navn til den store hunderace Broholmeren, hvis aner går helt
tilbage til 1500-tallet. Kammerherre N.F.B. Sehested fremavlede fra 1850 den kraftige og muskuløse hunderace, som
bl.a. Kong Frederik VII og Grevinde Danner var vældig glade
for. Slottet har desuden sit eget spiseæble, Broholm Æblet, der
gror på arealerne omkring parken. På hjemmesiden kan du
følge de mange aktiviteter på Broholm Slot.
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Vigtigt at vide

Hvor: Broholmsvej 32, 5884 Gudme
Værelser: 15 værelser inkl. 3 mini-suiter og 2 luksus-suiter.
Faciliteter: Restauranten serverer morgenmad og har åbent til frokost og aften. Selskaber efter aftale. Møde- og konferencefaciliteter.

Værd at vide

Egne produkter: Husk at få en flaske af slottets Broholm Rosenæble-brændevin med hjem, selvfølgelig fremstillet på Broholms
egne æbler. Æblet stammer fra Broholm Slot, hvor modertræet stod i parken, og æblet blev lanceret ved frugtudstillingen
i København til Havedyrkningens Fremme i 1866.
Pakketips: Husk gummistøvlerne til vandringen omkring Eventyrstien.
I øvrigt: Selvom du ikke bor på Broholm Slot, er gæster altid velkomne til kaffe/te og kage i stuerne på Broholm Slot. Evt. koordineret
med en gåtur i parken eller omkring Eventyrstien. Forudbestilling er nødvendig.
Nye forpagtere i 2012: Pr. 1 januar 2012 overtog Anne Bille-Brahe, Niels Raahauge og Kenneth Birler forpagtningen på Broholm
Slot. Anne og Niels ankom med 20 års erfaring i bagagen som forpagtere af Steensgaard Herregaardspension.

I nærheden

Golf: Spil på den smukke bane i Sct. Knuds Golfklub i Nyborg kun 15 min. kørsel fra Broholm. I forbindelse med overnatning på
Broholm får du 10% rabat på greenfee.
Fyns byer: Fyns byer er alle et besøg værd fra den tidligere kongeby Nyborg til skønne Svendborg og Odense med H.C. Andersens
hus, museer, gallerier og fine shoppingmuligheder.
Valdemars Slot: Kør til Tåsinge og oplev Valdemars Slot og i nærheden kæmpe-egen Ambrosius, der har en stamme, der er 7 m
i omkreds! Her sad digteren og slottets huspoet Ambrosius ofte og skrev sine oder.
Ditlevsdal Bisonfarm: Danmarks første af slagsen og med sine 400 bisonokser, Europas største. Gårdbutik og mange aktiviteter.

Værd at stå op til

Morgenmad & brunch: Et morgenbord, så de fynske fugle synger, med en overdådighed af herlige lokale delikatesser. Der er også
ofte stor brunch på Broholm Slot. Se hvornår på hjemmesiden.
Herregårdshaven: Gå en tur i den herregårdshave med gamle træer, historiske mindesøjler og karpedamme. Eventyrstien fører dig
gennem den engelsk-inspirerede slotspark, som nu er groet til og er blevet en spændende skovnatur med masser af dyr og forskellige
planter. Undervejs (2 km) kan du opleve Hvileskoven og Kærlighedsparken udviklet af Jeanett Exner.
Besøg museet: Ud mod slotssøen ligger museet “Kammerherre N.F.B. Sehesteds Oldtidssamling” på 60.000 oldtidsminder.
Museet ejes af Svendborg & Omegns Museum.
Ophold: Udover Herregårds- og golfophold arrangeres også jagttegns- og tangokurser, der begge kan kombineres med et ophold
på Broholm Slot.
Bestil nu! Tlf. 6225 1055, bro@broholm.dk, www.broholm.dk.
Har du et Eatcard? Se www.eatcard.dk
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VESTER
SKERNINGE KRO
Krydret med
stemning og
oplevelser
Stil
madoplevelser
og traditioner
med et pift
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”Vester Skerninge Kro – Stemning og oplevelser.”
Sådan opsummerer forpagterparret Lars og Susanne
Thude den romantiske kro i den sydfynske landsby
Vester Skerninge. Og stemning og oplevelser er da
også netop, hvad den hvidkalkede kro udstråler med sit
stråtag, smukke sorte bindingsværk og vidunderlige
udsigt over marker og enge. Her mødes moderne
gastronomi og fransk køkkeninspiration med klassisk
dansk krostemning, landsbyliv og traditioner.
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Den fredede Vester Skerninge Kro, som siden 1772 har
beværtet folk fra lokalområdet og tilrejsende med god mad
og drikke, blev i 2005 købt af Mogens og Audrey FenneFrederiksen, som renoverede krostuer, køkken og værelser
på nænsom vis, inden de nye forpagtere Lars og Susanne
Thude kom til i 2009.
Lars og Susanne, henholdsvis kok og tjener, har begge en
lang baggrund i det danske restaurationsliv fra Jylland til
København. De mødte hinanden i begyndelsen af 1990’erne
på Restaurant Marie Louise i Odense, som dengang ledtes
af navnkundige Michel Michaud. Siden tog Lars til Plaza i
Odense, mens Susanne bl.a. brugte sine tjenertalenter på
Falsled Kro og Rudolf Mathis. Næste kapitel blev skrevet på
Sjælland, hvor begge arbejdede på Restaurant Mikkelgaard
i Hørsholm, inden de overtog forpagtningen af Den Røde
Cottage i Klampenborg, som de drev succesfuldt igennem
10 år. Familieforøgelse og lysten til nye udfordringer fik dem
til at drage vestpå igen, hvor Vester Skerninge og Sydfyn
viste sig at være de perfekte rammer for den lille familie.

Lars Thude står i spidsen for køkkenet, som spænder bredt
fra den gode danske frokost til aftenens klassikere og fransk
inspirerede gourmetlækkerier. Råvarerne er selvfølgelig de
bedste – Lars samarbejder blandt andet med udvalgte
leverandører blandt Sydfyns mange dygtige producenter. Et
varieret og interessant vinkort, særligt domineret af franske
huse, fuldender oplevelsen – og finder du ikke, hvad du
søger på kortet, er du velkommen til at gå på opdagelse i
kroens vinkælder. Kroens øl er primært fra lokale fynske
bryghuse, f.eks. er husets specialøl fra Gundestrup Mejeri
og Bryghus i Gundestrup, så mere lokalt kan det næsten
ikke blive.
Der er plads til cirka 75 gæster i de gamle krostuer, men
også gårdhaven bruges flittigt, når vejret er til det. Lars og
Susanne anlagde gårdhaven det første år, de var på kroen,
og det har de ikke et sekund fortrudt. Der er sol hele dagen,
og gæsterne kan nyde alt fra morgenmad, frokost og kaffe
til en fyraftensøl eller aftenens middag i det fri.
Værtsparret understreger, at man er meget velkommen til at
kigge forbi kroen, også bare til en kop kaffe, en øl eller en
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rundvisning. Det er forpagterparrets ambition, at stedet igen bliver byens
samlingspunkt, hvor man mødes og hygger sig, som man har gjort det
gennem flere hundrede år. Nabobygningen huser krosalen, engang en
officiel del af kroen, men i dag ejet af kommunen og drevet af Foreningen
til Krosalens bevarelse. Ud over at danne rammer om forskellige
arrangementer i lokalsamfundet, fungerer Krosalen også som Vester
Skerninge Kros selskabslokale med plads op til 100 gæster. Oplevelser
er en vigtig del af konceptet for kroen, og året igennem arrangerer Lars
og Susanne særlige gastronomiske aftener i samarbejde med lokale
leverandører eller arrangementer som Babettes Gæstebud, Tyrolerfest,
SøndagsRetro, Grillaftener i gårdhaven, besøg af spændende gæstekokke
og højtidens store julebuffet. Følg med på hjemmesiden.
I det gamle bindingsværksanneks ved siden af kroen er indrettet
4 værelser i klassisk, engelsk cottage-stil, så der ovenpå aftenens gourmetmiddag er mulighed for at vågne op til sydfynsk charme og fuglesang
– og ikke at forglemme et veldækket morgenbord – friskbagt brød, små
pølser, hash-brown potatoes, æg efter ønske og hjemmelavede marmelader er blot nogle at de mange lækkerier, som der er i vente efter en god
nats søvn. Sydfyn byder på nogle af de smukkeste, danske landskaber
og idylliske byer: Svanninge Bakker, Faaborg, Svendborg – måske et
smut til Tåsinge og Valdemar Slot. Det sydfynske landskab er også
oplagt til en cykel-, vandre- eller golfferie.
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Vigtigt at vide

Hvor: Krovej 9, 5762 Vester Skerninge
Værelser: 3 dobbeltværelser og 1 enkeltværelse indrettet i engelsk cottage-stil.
Faciliteter: Restauranten har åbent til morgenmad for overnattende gæster, samt til frokost og aften. Bordbestilling anbefales.
Hyggelig gårdhave. Selskabslokale. Mødefaciliteter for op til 30 personer. Se alle åbningstider på hjemmesiden, og meld dig også til
kroens nyhedsbrev.

Værd at vide

Erfaren køkkenchef: Forpagter og køkkenchef Lars Thude startede karrieren på Billum Kro i Jylland, og han har bl.a. arbejdet på
Top of Town, Krogs Fiskerestaurant og Divan 2 i København, Marie Louise og Plaza Hotel i Odense samt Mikkelgaard og Den Røde
Cottage – sidstnævnte som forpagter.
Kromutter: Susanne Thude er udlært tjener og elsker rollen som kromutter på Vester Skerninge Kro.
Selskaber: Bryllup, fødselsdag, konfirmation…der er plads til det hele i Krosalen ved Vester Skerninge Kro.

I nærheden

Golf: Svendborg Golfklub, Faaborg Golfklub og Midtfyns Golfklub skal du ikke køre langt efter.
Egeskov Slot: Renæssanceslottet Egeskov i Kværndrup ved Svendborg er af CNN blevet kåret til en af de 12 mest fantastiske
haver i verden! Besøg parken, slottet og veteranmuseet.
Klatrepark: I Gorilla Park ca. 3 km. fra kroen kan hele familien klatre i træernes top – i alt 9 forskellige klatrebaner.
Gundestrup Mejeri og Bryghus: Gundestrup Mejeri i Vester Skerninge har netop fået prisen ”Nordens Ost” for deres Dansk
Fynbo. Bryggeriet brygger Classic, pilsner, Ale og Dobbelt Bock – besøg butikken torsdag-lørdag fra kl. 14-17.
Høkildegård: Besøg også Høkildegård Landhandel i Vester Skerninge. Et økologisk deltidslandbrug med gårdbutik og salg af kød,
kolonial og i øvrigt også Fyns eneste specialbutik for babyslynger og lignende bæreudstyr, når de mindste poder skal ud og opleve
verden.
Øhavsstien: Var det noget med en vandretur? En del af den 220 km lange vandretur Øhavsstien går gennem det frodige fynske
landskab – fra Falsled-Faaborg-Fjællebroen – 39 km i alt.

Værd at stå op til

Morgenmad: Frisk og hjemmelavet fra ende til anden.
Slap af i gårdhaven: Slap af i den solrige gårdhave, når vejret er til det. Morgenmad, frokost, eftermiddagskaffe, middag –
en god bog eller en kold øl.
SøndagsBrunch: Hver søndag serveres brunch fra 10.30 til 12.30 med alt til faget hørende fra appelsinjuice med cava til
hjemmelavede delikatesser, charcuterie, brownies og amerikanske pandekager.
SøndagsRetro: Søndag aften er køkkenet i retrohumør og serverer gode mormorklassikere.
Bestil nu! Tlf. 6224 1004, kontakt@vesterskerningekro.dk, www.vesterskerningekro.dk.
Har du et Eatcard? Se www.eatcard.dk
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HOTEL
CHRISTIANSMINDE
Krydret med
Sydfynsk øhav,
gæstfrihed og
gode madoplevelser
Stil
Nærværende,
moderne og
rummeligt
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Du finder Hotel Christiansminde på Sydfyn omkranset af
græsmarker, rapsmarker, økologiske grøntsagsarealer og
frodige frugtplantager. Og selvfølgelig med en beliggenhed
helt ud til vandet med udsigt over Det Sydfynske Øhav
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Området, som har fået sit navn efter Prins Christian
Frederiks besøg (den senere kong Christian 8.), har igennem
flere århundreder været et populært udflugts- og feriemål.
Den skønne beliggenhed er selvfølgelig en del af grunden,
men området var også velbesøgt på grund af dets termiske
kilder. Kilder som i dag giver vand til mange søer i området
og i øvrigt springer foran Hotel Christiansminde i et historisk
springvand.
Tag turen i bil til Christiansminde, tag toget, bussen, din
sejlbåd (der er egen bådebro) eller en helikopter for den sags
skyld.”Hvor kan du ellers føle dig hjemme uden at være det?”
lyder spørgsmålet – og løftet – fra Hotel Christiansminde, et
førsteklasses hotel med hygge, god mad og mulighed for et
væld af aktiviteter på hotellet og i nærområdet. 98 yderst
rummelige værelser og suiter, alle med egen sydvendt terrasse eller balkon samt egen indgang. Værelserne er moderne

og flot indrettet og fra de fleste kan du glæde dig over udsigten
til Svendborgsund.
Christiansmindes køkken får sin inspiration fra den Sydfynske
vilde natur. Konceptet fra jord til bord sker i tæt samarbejde
med de lokale producenter og det føles som om, man får lidt
af sjælen med, når de lokale landmænds råvarer serveres.
Læg vejen forbi og bliv forkælet et par timer, mens I nyder
den smukke udsigt over Svendborgsund. Restauranten har
dagligt åbent til morgenmad, frokost og middag.
Udenfor venter Fyns bedste sandstrand og mange kilometers
vandre- og cykelstier. Ved hotellet findes minigolf og petanquebane. Der er flere golfklubber i umiddelbar nærhed, og i
og omkring de fynske byer Odense, Faaborg , Svendborg og
Kerteminde er der meget at opleve. Den varierede fynske
natur og Danmarks største koncentration af slotte og herre
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gårde indbyder til at blive nærstuderet. Egeskov Slot er Fyns
største attraktion for store og små med sin præmierede
historiske have, veteranmuseum, tree top walking, labyrinter
og meget mere.
Er du kunstinteresseret, må du ikke gå glip af et besøg på
Johannes Larsen Museet i Kerteminde, indrettet i kunstnerens
egen villa. Eller hop om bord på turbåden Helge, som lægger
til lige foran hotellet og sejler til det smukke Valdemars Slot
på Tåsinge. På Landet Kirkegård på Tåsinge kan romantiske
sjæle også dvæle ved Elvira Madigan og Sixten Sparres
gravplads, inden Helge sejler tilbage til hotellet og aftenens
middag.
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Vigtigt at vide

Hvor: Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg
Værelser: 98 dobbeltværelser & suiter. Alle med egen sydvendt balkon eller terrasse, badeværelse med toilet, brus og håndvask, hårtørrer,
køleskab, elkoger / te og kaffe, telefon, gratis trådløst internet og kabel TV samt fri parkering på hotellets parkeringspladser. De fleste værelser har
udsigt til sundet.
Faciliteter: Restauranten har åbent til morgenmad, frokost og aften. Selskabslokaler. Møde- og konferencefaciliteter.

Værd at vide

Egne produkter: I køkkenet laves alt naturligvis fra bunden, vi bruger sæsonvarer og økologi og har et tæt samarbejde med de lokale landmænd.
Pakketips: Pak badetøj til en tur på en af Fyns bedste sandstrande og løbe-/travesko til en tur langs vandet eller i Christiansmindeskoven.
I øvrigt: Flere og flere gæster kommer til Christiansminde på cykel, motorcykel eller i veteranbil. Hotellet har også helikopterlandingsplads og
egen bådebro, hvis du skulle ankomme i egen båd.

I nærheden

Golf: Christiansminde samarbejder med flere fynske golfklubber: Svendborg Golfklub, Langelands Golfklub, Faaborg Golfklub og Barløseborg
Golfklub.
Ø-hop: Udforsk det sydfynske øhav; mere end 55 øer, småøer og holme. Eller gå en del af den 220 km lange Øhavssti, der omkranser Det
Sydfynske Øhav. Læs mere på www.detsydfynskeøhav.dk.
Kulinarisk Sydfyn: Hvert år afholdes fødevaremarkedet Kulinarisk Sydfyn i Svendborg. I år 29.-30. juni. Læs mere om alle aktiviteterne på
www.kulinarisksydfyn.dk
Konnerup Chokolade: Du finder Konnerup & Co’s chokoladebutik på Svendborgvej 399, Vester Aaby ved Faaborg. Udover chokolade serveres
også kaffe og om sommeren is.
Aqua Vitae Sydfyn: Mikrodestilleriet Aqua Vitae Sydfyn fremstiller smagfulde brændevine af eau de vie-typen. Besøg gårdbutikken på
Skårupørevej 22 i Skårup.

Værd at stå op til

Slå terrassedøren op: Tag en dyb indånding, og nyd udsigt og brisen fra sundet.
Nyd naturen: Christiansminde Strandpark består af skov og strandarealer omkring hotellet med naturlige kilder, kildesøer, udendørs spise
faciliteter og vidunderlig natur. Se også www.naturturisme.dk for oplevelser i det sydfynske.
Maden: Oplev konceptet fra jord til bord. Det sker i tæt samarbejde med de lokale producenter og det føles som om, man får lidt af sjælen
med, når de lokale landmænds råvarer serveres.
Frisk luft: Der er vandre- og løbestier i varieret natur samt minigolf og petanque. Hotellet udlejer cykler og du kan bestille Picnic ”To Go” til dagens udflugt.
Badestrand: Strandlinjen er bare 20 m væk og en af Fyns bedste sandbadestrande, hvor der bades sommer – og vinter! Der er fuld af liv på vandet
om sommeren med masser af havkajakker og anden sejlads. Det rene og fine sundvand byder også på ideelle fiske og dykkemuligheder.
Turbåden Helge: Ved anløbspladsen lige foran hotellet lægger turbåden Helge til. Den sejler daglige ture fra centrum til det smukke Valdemars
Slot på Tåsinge i perioden 17. maj til 8. september 2013
Bestil nu! Tlf. 6221 9000, booking@christiansminde.dk, www.christiansminde.dk.
Har du et Eatcard? Se www.eatcard.dk
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