Nyhedsbrev
Sallingsund
Færgekro

En forhåbentlig skøn sommer/forår står for døren og
Påsken venter lige om hjørnet. Gå ikke glip af
Sallingsund Færgekros bud på et spændende
påskeophold ved Limfjorden. Læs mere….
Det perfekte ferieophold for Campister… Sallingsund
Færgekro har netop lanceret Gourmet Camping, hvor
gæsterne på Sallingsund Camping kan kombinere
overnatning i egen campingvogn med spændende
serveringer på kroen. Læs mere….
Reservér allerede nu plads til Champagne-Gourmetaften og/eller Gourmet- & Vinaften. Læs mere….

Påskeophold på Sallingsund Færgekro

CHAMPAGNE - GOURMET- AFTEN
Fredag den 4. maj 2018 kl. 18.00
I samarbejde med Pedersborg Vin er det lykkedes at arrangere et besøg
fra det berømte champagnehus Deutz. Det hæderkronede firma har siden
grundlæggelsen i 1838 af William Deutz og Pierre Geldermann produceret
fornemme champagner af høj kaliber.
Deutz ejes i dag af sværdvægteren Louis Roederer, hvilket sikrer, at Deutz
til stadighed står for en høj kvalitet. Deutz vil være repræsenteret af
fr. Etienne, der vil kommentere smagningen på engelsk, og kromanden
har sat menu til aftenen.
Champagne er ikke billigt og magnum- & årgangschampagner er slet ikke
billige, men vi har valgt at sætte en aften sammen med Gourmetmad og i
særdeleshed super-champagne - stadig til en fordelagtig pris ☺
Pris pr. person er kr. 1095,00 og inkluderer hhv. velkomst-champagne og
snacks, 4 gourmet-retter med luksus-champagne samt kaffe/te med
kransekage.
Smagningen sker med flotte glas i serien Veritas - glas kan efterfølgende
købes til indkøbspris.
Menu og Champagner annonceres den 21. marts 2018 på hjemmesiden,
og der er et begrænset antal pladser.
Vi kan tilbyde særpris for dobbeltværelser - kr. 700,00 inkl. morgenbuffet.
Reservér plads allerede nu på Sallingsund Færgekro tlf. 9772 0088 eller
Pedersborg Vin på tlf. 9753 1079.

Vel mødt til en Champagne - Gourmet-Aften i særklasse ☺

GOURMET- & VINAFTEN
Fredag den 9. november 2018 kl. 18.00
Efter mange forsøg er det lykkedes os at få en aftale i stand med én af
De helt store danske vinmagere, Peter Vinding Diers fra Sicilien, til at
besøge Sallingsund Færgekro, hvor han vil fortælle om de mange store
vinpræstationer, han har stået for gennem mere end 50 år.
Peters sønner, Anders og Hans, er ligeledes meget anerkendte inden
for vin verdenen - lige som hans nevø, Peter Sissec, der står for én af
verdens førende vine - Pingus.
Vi skal selvfølgelig smage en stor pallet af Peters fremragende vine, som
præsenteres sammen med kromandens gourmetmenu.
Menu & vine følger snarest på hjemmesiden, og prisen forventes at blive
kr. 795,00 pr. person - alt efter vine og menu.
Vi kan tilbyde særpris for dobbeltværelser kr. 700,00 inkl. morgenbuffet.
Der er max. 80 pladser til denne super-aften - så skynd dig at forhåndsreservere på info@sfkro.dk - eller på telf. 9772 0088.

Vel mødt til en forrygende Gourmet- & Vinaften ☺

Sallingsund Færgekro ønsker rigtig God Påske

