
JUL PÅ HOTELLET
2019

TIL FIRMAER OG PRIVATE

Velkommen indenfor på et lille hotel
med stor personlighed ...



DRIKKE
AD LIBITUM 1

serveres mellem kl. 18.30-22.00 
Krenkerup øl – lokalt øl i verdensklasse

Snaps 
Sodavand 

Huset hvid- og rødvin 
Most og isvand 

kr. 295,- pr. person 
–

AD LIBITUM 2
Serveres mellem kl. 18.30-01.00

Krenkerup øl 
Snaps (mellem kl. 19.00-22.00) 

Sodavand 
Huset hvid- og rødvin 

Most og isvand
 

kr. 495,- pr. person 
–

AD LIBITUM 3
serveres mellem kl. 18.30-01.00 

Krenkerup øl (lokal øl i verdensklasse)
Snaps (mellem kl. 18.30-22.00) 

Sodavand 
Husets gængse spiritus

(hentes i baren kl. 22.00-01.00) 
Huset hvid- og rødvin 

Most og isvand 

kr. 575,- pr. person 

Bestil en drikkemenu 
eller køb efter listepriser 

1 snaps 2 cl. kr. 30,-  /  1 flaske snaps 
70 cl. 600,-  /  Fadøl 0,4 kr. 55,-  /  

Sodavand/saft fra kr. 30,-  

Karrysild
m/ æble og chili

Røde bondesild
m/ Frederiksdal kirsebærvin

Stegte rødbedesild
m/ kapers og dild

Gravad laks
m/ fennikel, enebær og dildsauce

Hotellets røget laks
m/ peberrodscreme

Rugmelspaneret rødspættefilet
 m/ grov remoulade

Æg med håndpillede rejer,
 dild-mayo og urter

Rødkålssalat
m/appelsin og nødder

Grønkålssalat
m/æble og kerner

Kalvepostej
m/ syltede rødbeder

Æbleflæsk
m/ æbler fra Lilleø

Helglaseret benskinke
fra Lollandsgrisen 

Grønlangkål og brunkartofler

Confit af andelår
m/ kompot af svesker og æbler

Langtidsbraiseret Lollandgris
m/ rødkål og ribs

Ris ala mande
m/ karamelliseret mandelsplitter  

og kirsebærsauce med anis og kanel

2 slags oste m/ syltede valnødder
og forskellige hjemmelavede relish

Rugbrød, Ølandsbrød, knækbrød,
fedt og smør

+ Kaffe og te, konfekt og julebag

BUFFET

JULEFROKOST
PARTY PÅ HOTELLET

Fredage og lørdage, den 22., 23., 29. og 30. november
samt 7. og 13. december - fra kl. 18.00 - 01.00

Ægte julestemning - som i gamle dage

Årets mest smagfulde julefrokostparty på
Claus Meyers Hotel Saxkjøbing med kæmpe julebuffet,

5-mands liveband og masser af fest og dans
for små og store selskaber - både firmaer og private.

Hør mere og book på 54704039

Ønskes servering af drikkevarer inden kl. 18.30 kan der bestilles
velkomstdrink, fadøl, drinks efter ønske og afregning efter forbrug. 

Aftal gerne inden ankomst, hvordan dette ønskes.

KR. 495,-
JULEBUFFET PR. PERSON

Tilkøb af drikkemenuer
se de tre drikke-menuer



JULETRÆSFEST
14. december kl. 14-16.30

Juletræsfest & hestevognskørsel 
for børnefamilier

Vi tager en kær, gammel juletradition 
op og holder en fantastisk juletræs-
fest for hele familien.  Giv hinanden 
en hyggelig eftermiddag med 
julemand, julelege for børnene, 
godteposer, julesange og fællesskab. 
Børnene vil elske det. 

Juletræsfesten holdes i hotellets 
store Teatersal. Der er mulighed for 
at købe kaffe og varm kakao, Meyers 
julegløgg, hjemmebag og andre 
lækkerier.

Pris:
BARN kr. 75,-
inkl. godtepose, 1 glas æblemost
og æbleskiver 

VOKSEN: Gratis entré
(KUN i følge med børn). 

SØNDAGS
JULEFROKOSTER
24. november kl. 12-15 
1. december kl. 12-15
8. december kl. 12-15
15. december kl. 12-15
22. december kl. 12-15

Julens lækre retter serveret 
som buffet, tre dejlige søndage i 
december.

Invitér familie, naboer eller venner 
med på en helt særlig julefrokost 
med klassisk julemad tilberedt
efter gamle og nye opskrifter. 
Vi dækker op i den smukke, gamle 
teatersal, og har krydret hele hotellet 
med juletræ og julerier.

Pris:
VOKSEN kr. 195,-
BARN (under 12 år) 1/2 pris

HOTELLETS
MAD-UD-AF-HUSET

i november-december

Læs mere på hjemmesiden

Stor, lækker julebuffét med
hjemmelavede retter.

Hent hos os - og servér 
hjemme hos dig selv.

Hør mere og 
book på 54704039

kontakt@hotel-saxkjobing.dk
www.hotel-saxkjobing.dk

Ægte julestemning - som i gamle dage

JULERIER, JULETRÆ OG MAD-UD-AF-HUSET
noget ganske særligt

Kom indenfor til en 
nostalgisk og hjertevarm 
december og oplev vores

nyfortolkninger 
af de kære, gamle 
juletraditioner.

Eller køb det med hjem.



SØNDAG 24. NOVEMBER
FRA KL. 12-15

Frokost-buffet m/julens lækre retter

FREDAG 29. NOVEMBER
FRA KL. 18-01

“Julefrokost-party for firmaer og 
private”, m/buffet og livemusik

LØRDAG 30. NOVEMBER 
FRA KL. 18-01

“Julefrokost-party for firmaer og 
private”, m/buffet og livemusik

DECEMBER
SØNDAG 1. DECEMBER

FRA KL. 12-15
Frokost-buffet m/julens lækre retter

TIRSDAG 3. DECEMBER
KL. 18-21

“Brun jul, comedy og calorier” med 
Mick Øgendahl og Claus Meyer

LØRDAG 7. DECEMBER
FRA KL. 18-01

“Julefrokost-party for firmaer og 
private”, m/buffet og livemusik

NOVEMBER 
LØRDAG 2. NOVEMBER

KL. 18-21
“Stjernekok i køkkenet”
med Torsten Vildgaard

En af Europas allerdygtigste kokke 
gæster vores køkken og står for 

maden denne ene aften.

SØNDAG 10. NOVEMBER
FRA KL. 17.30

En hyggelig og anderledes Mortens 
Aften med god mad og andespil

ONSDAG 20. NOVEMBER
FRA KL. 19.00

Jule-Banko til fordel for
“Alle børn fortjener en go’ jul”
(overskuddet går til Dansk Folkehjælp)

FREDAG 22. NOVEMBER
FRA KL. 18-21

“Julefrokost-party for firmaer og 
private”, m/buffet og livemusik

LØRDAG 23. NOVEMBER
FRA KL. 18-21

“Julefrokost-party for firmaer og 
private”, m/buffet og livemusik

SØNDAG 8. DECEMBER
FRA KL. 12-15

Frokost-buffet m/julens lækre retter

FREDAG 13. DECEMBER
FRA KL. 18-01

“Julefrokost-party for firmaer og 
private”, m/buffet og livemusik

LØRDAG 14. DECEMBER
FRA KL. 14-16.30

“Juletræsfest og hestevognskørsel”, 
ægte julestemning som i de gode, 

gamle dage

SØNDAG 15. DECEMBER
FRA KL. 12-15

Frokost-buffet m/julens lækre retter

SØNDAG 22. DECEMBER
FRA KL. 12-15

Frokost-buffet m/julens lækre retter

Ægte julestemning - som i gamle dage

EVENTS PÅ HOTELLET
helt særlige oplevelser

Hør mere og 
book på 54704039

kontakt@hotel-saxkjobing.dk
www.hotel-saxkjobing.dk



FIRMAGAVER 
Stort udvalg i julekurve

fyldt med lokale specialiteter
og lækkerier

Hotel Saxkjøbings egen 
Gårdbutik er fyldt med lækre 

kvalitetsprodukter fra passionerede 
fødevareproducenter - det meste fra 
vores egen landsdel Lolland-falster. 

Køb f.eks. chokolade, most, vin, 
øl fra Krenkerup, Meyers produkter 

og meget andet. Perfekte som en 
helt særlig gave eller gavekurv til 
værtinde, personale eller kunder. 

GAVEKORT
Giv et gavekort til

madoplevelser, events eller
til hyggelige ophold

Forkæl én, der elsker gode 
madoplevelser og forkælelse i 

charmerende rammer.
Køb et gavekort til en helt særlig 

oplevelse - det kan benyttes til
lækre specialiteter fra Gårdbutikken 

eller til madoplevelser
i restauranten og overnatninger

på vores hyggelige hotel.

Hør mere og 
book på 54704039

kontakt@hotel-saxkjobing.dk
www.hotel-saxkjobing.dk

Ægte julestemning - som i gamle dage

JULEKURVE, SPECIALITETER OG GAVEKORT
til enhver lejlighed

SPECIALITETER
Producenterne på Lolland-Falster 
er helt fantastiske til at lave bl.a. 
most, vin, øl og andre lækkerier.

Vi har samlet alt det bedste i 
vores gamle Gårdbutik - og været 
rundt i landet og fundet andre 
specialiteter i form af chokolade, 
brød og melblandinger, olier, 
syltede sager og meget, 
meget mere ...

Gårdbutikken på hotellet 
er fyldt med massevis 

af specialiteter og lækre, 
lokale produkter.

Køb til dig selv
eller giv som gave...



Hør mere og 
book på 54704039

kontakt@hotel-saxkjobing.dk
www.hotel-saxkjobing.dk

Velkommnen på et lille hotel - med stor personlighed ...

OPHOLD MED STORE MADOPLEVELSER
midt i Lollands natur og kultur

RÅHYGGE
Forkæl én du elsker med et par 
hyggelige dage - bare jer to.

En weekend eller et par dage væk fra 
hverdagen, hvor man slapper af og 
lader op – gerne sammen med venner 
og familie. Dette ophold er oplagt, 
hvis man har brug for lidt tid sammen 
– og hvor der er fastlagt noget af 
menuen på forhånd, men hvor man 
selv kan tilkøbe flere retter og vine 
mv. hvis man har lyst til det.

OPHOLDET INKLUDERER:
• Kaffe/the og hjemmebagt kage
• 2 retters sæsoninspireret menu 

sammensat af køkkenet
• Overnatning
• Morgenmad

Pris:
Pr. person i dobbeltværelse
kr. 795,-*

*Prisen er for et standardværelse.
Se flere muligheder på hjemmesiden.

KUNST & KULTUR
Masser af kunst, kultur og
madoplevelser

3 dages opholdmed udvalg af de 
mange kunstneriske og kulturelle 
oplevelser der findes på Lolland-
Falster. Vi har sammensat opholdet, 
så I er garanteret noget af det bedste 
på landet. Hver aften venter lækker 
2-retters menu og overnatning.

OPHOLDET INKLUDERER:
• Dag 1 

Kaffe/the og hjemmebagt kage 
2-retters sæsoninspireret menu 
Overnatning

• Dag 2 
Morgenmad 
2-retters sæsoninspireret menu 
Overnatning

• Dag 3 
Morgenmad 
Afrejse inden kl. 11.00

Pris:
Pr. person i dobbeltværelse
kr. 1.595,-*

*Entrébilletter til Fuglsang Kunstmuseum 
og Museum Lolland Falster

SMAG SÆSONEN
Forkæl en madglad - og tag på en 
smagsoplevelse af de helt store

Nyd alt det bedste fra Sydhavsøerne. 
Vores køkken serverer en lækker 
5-retters middag i vores hyggelige 
restaurant. Menuen sammensættes 
af sæsonens lokale råvarer baseret 
på Claus Meyers filosofi om 
gastronomi. Her er smag, udtryk og 
konsistens i højsædet.

OPHOLDET INKLUDERER:
• Kaffe/the og hjemmebagt kage 

ved ankomst
• Et glas Meyers bobler
• 5-retters Smag Sæsonen menu – 

sammensat af køkkenet
• Overnatning
• Morgenmad
• Afrejse inden kl 11.00

Pris:
Pr. person i dobbeltværelse
kr. 1.095,-*
Tilkøb af 5 glas vinmenu kr. 445,-

*Prisen er for et standardværelse.
Se flere muligheder på hjemmesiden.

Forkæl dig selv eller
én du holder af

med et lækkert ophold
på vores hotel. 

Vi tilbyder bl.a. disse 
tre populære ophold.

Vi glæder os til at se dig ...



Velkommen indenfor på et lille hotel
med stor personlighed ...

Hør mere og book på 54704039
kontakt@hotel-saxkjobing.dk

www.hotel-saxkjobing.dk


