Nytårsferie
på
Hotel Fredensborg

Nytårsaften 2014
kl. 18.00 Velkomst og appetizer
mulighed for dronningens nytårstale
Jomfruhummer bagt i brikdej
med hummer bisque, toppet med
krydderurter
**
Østersø torsk
Soufflé og pocheret torsk, østers og blåmusling i kold Beurre Blanc
Serveret med 3 slags kålsalat og brunet blomkålspuré
**
”frisker”
Syrlig granatæble granité overhældt med champagne
**
Helstegt oksemørbrad toppet med pisket kryddersmør
Serveret med ærtespirer på Karl Johansvampe puré, kartoffelkage a la Anna,
3 slags rødbede; syltet, glaseret og crudité samt sprød marv
**
Chokolade dessert:
Brownie m/ valnødder
Chokolademousse m/ lakrids
Daddel – rom is med karamel, passionsfrugtsauce, brændt chokolade, mynte
og marengs
Kl. 24:00
Champagne og kransekage med blød nougat
Natmad:
Hokkaidosuppe med ingefær og chili. Serveret med ristede rejer og ris
Hele nytårsarrangement i Salen incl. musik og dans med Melody Makers
samt fyrværkeri kr. 700,-

Nytårsaften i Restaurant Di 5 Stâuerna
Pris for 4 retters menu kr. 445,Pris for 3 retters menu kr. 385,-

Vinmenu 2014
Som supplement til vores 4 retters nytårsmenu tilbyder vi en vinmenu
af udvalgte vine, som skænkes under hele middagen

Champagne cocktail
2012, Sancerre Comte Lafond
2011 Chablis Regnard, Saint Pierre
2004, Vieux, Chateau Ferron, Pomerol
2004, Charmes de Rieussec, Sauternes
Vinarrangement pr. person kr. 400,-

Radisson Blu Fredensborg Hotel
Strandvejen 116, 3700 Rønne
Bestilling 56 90 44 44
Mail: fredensborg@bornholmhotels.dk

Nytårspakke med overnatning
Med menu- & vinarrangement,
overnatning i dobbeltværelse med havudsigt, nytårsbrunch og
entré til Den Bornholmske Diamant Spa d. 31/12
Pris pr. person i dobbeltværelse kr. 1.550,-

Nytårsovernatning uden arrangement
Dobbeltværelse med havudsigt, nytårsbrunch og
entré til Den Bornholmske Diamant Spa d. 31/12
Pris pr. person i dobbeltværelse kr. 475,-

Nytårsferie på Bornholm
30/12 - 1/1
2 overnatninger i dobbeltværelse inkl. morgenbuffet / brunch
Adgang til Den Bornholmske Diamant Spa
Nytårsaftenarrangement med velkomst, 4-retters menu,
vine, musik og dans, festfyrværkeri og natsuppe
Færgen Ystad - Rønne t/r for almindelig personbil
4 personer i 2 dobbeltværelser + en bil kr. 2.275,- pr. person
2 personer i dobbeltværelse + en bil kr. 2.500,- pr. person
Fly København—Rønne t/r
Pr. person i dobbeltværelse kr. 2.600,-

Nytårsbrunch
1. januar mellem 08.00 - 12.00 serverer vi brunch inkl. 1 glas champagne
kr. 225,- pr. couvert

