Skærtorsdag, Langfredag, Påskelørdag og Påskedag

PÅSKEUDSTILLINGEN 2020

Sostrup Slot & Kloster
09.-12. APRIL 2020

Udstilling i kampestenslængen og på slottet alle dage fra 10 til 16
og udvidet åbningstid Langfredag fra 10 til 18.
Restauranten er åben til frokost fra kl. 12-15 torsdag, fredag & lørdag
samt fyrstelig middag Langfredag aften kl. 18.00.

Jakob Vinklers påskemenu
Frokost torsdag, fredag og lørdag (uden bestilling)
Frokost – Salat – Grønt i mange farver med Skovkvæg fra Molsbjerge, forårstegn og
specialiteter fra SMAGs køkken serveres med brød og pesto
Pris 178,- kr.
Frokost – Salat – Vegetarisk med grillede grøntsager, hummus, noter af forår, spæde
blade og ost fra Stenalt Gods – serveres med brød og pesto
Pris 168,- kr.
Frokost -charcuteri – ost, salamier, specialiteter og velsmag fra Djursland - serveret
med delikatesser fra køkkenet med brød og pesto
Pris 198,- kr.
Påske Tapas torsdag, fredag, lørdag (mod bestilling)
Fisken fra Bønnerup med urter og detaljer
*
Hårdt ristet laks med asiatiske noter og æbler
*
Charcuteri af lam fra Hyllested Bjerge og rødbede hummus
*
Graved okseinderlår af Skovkvæg fra Mols Bjerge med jordskokker og ramsløgsmayo
*
Lokal gedeost med brændt aubergine og grønt
*
Jettes chokoladekage med havtorn
Serveres med pesto og brød
Pris 275,- kr.
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Fyrstelig Langfredag kl. 18.00
En fyrstelig middag serveret i slottes sale og saloner – maden serveres ved langborde i
jagtstuer og saloner – iscenesatte med smukke borde i slottes rum - en udsøgt 5 retters
menu med drikkevarer.
Fisk fra Bønnerup med alverdens kryderier
*
Forårstegn og lam fra Hyllested Bjerge
*
En hyldest til de overlevede rodfrugter fra 2019
*
Skovkvæg fra Molsbjerge,kastanjer, valnødder og ramsløg
*
Oste fra Stenalt og Tebstrup Gedeosteri med vores bedste bud på supplement til disse
fantastiske oste
*
Danske æbler hyllet med hyben, chokolade og skovmærke fra Djurslands skove.
Menuen bestilles incl. Drikkevarer
Vinmenu, ølmenu fra Ebeltoft Gårdbryggeri eller en menu med vore hjemmelavede alkoholfri
drinks.
Pris 775,- kr.
Kun mod bestilling
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