Rabat på Bosjökloster Slott for Danske Seniorers medlemmer
Danske Seniorer har lavet en rabataftale med det skønne Bosjöskloster Slot i Skåne, der betyder at
medlemsforeninger får rabat på maden, hvis man kommer som gruppe fx på en bustur Oplys, at
foreningen er medlem af Danske Seniorer, når du booker besøg. (min. 15 personer).
Book på telefon 0046 413 250 48 eller info@bosjokloster.se
Entre + frokost + rundvisning = 240 svenske kr. (ca. 175 danske kr. * kurs januar 2019)
normalprisen er 275 svenske kr.
Se hvilke lækkerrier Klosterkøkkenet tilbyder på næste side.
Bosjökloster Slot ligger en lille times kørsel fra Helsingborg eller Øresundsbroen og ca. en times kørsel
fra Ystad. Alt efter trafikken selvfølgelig.
Sæsonen er maj til oktober, men der åbnes gerne op for grupper udenfor sæsonen.

Slotsudflugt i hjertet af Skåne 900-årig historie • kunst • kultur • blomstrende haver •
god mad
Bosjökloster har en lang erfaring i at velkomne besøgende. Vi tilbyder rundvisninger
på dansk, hvor vi fortæller om klostrets og slottets historie og præsenterer nogle af de
farverige mennesker der har levet og virket her, men også om hvordan vi i dag
vedligeholder og forvalter denne kulturarv. Har I lyst til at spise hjemmelavet mad,
kan besøget kombineres med et måltid eller kaffe i restauranten. Velkommen til en
oplevelse i en unik middelalder kultur, park og haver samt et smukt og omhyggeligt
bevaret slotsmiliø!

Hvis du IKKE kommer med en hel forening/ gruppe,
men har lyst til at besøge Bosjökloster Slott sammen
med familie eller venner
Kan du komme ind 2 personer for 1 persons pris,
hvis du viser dit medlemskort fra Danske Seniorer.
Normalpris 100 sv.kr.
Pensionistpris 90 sv.kr.
Bemærk sæsonen er maj til oktober

Menuer for busgrupper, foreninger og selskaber 2019 - 2020
I PRISEN INDGÅR RUNDVISNING PÅ DANSK OG ENTRÉ TIL HELE OMRÅDET.
Kirke, park, haver, udstillinger i slot og hvælvinger

Menuer

SEK 275

Vælg venligst den samme menu til hele selskabet.

(ca DKK 200*)

1. Smørstegt sandart med estragon- & hvidvinssovs og
kogte nye kartofler.
2. Citron- & urtemarineret kyllingebryst, citrussovs og
smørvendte persillekartofler.
3. Hakkebøf af vildsvin med bacon, skovsvampesovs, stegte
kartofler og tyttebær.
4. Grøn sommergryde med persillekartofler.

Alle retter serveres med sæsonens grøntsager og er
inklusive salat, brød, bordvand og kaffe.
+ SEK 25 (ca DKK 18*)

Med lys øl/sodavand/danskvand
Med vin/guldøl samt bordvand

+ SEK 75 (ca DKK 55*)
+ SEK 45

Dessert

(ca DKK 33*)

1. Bosjöklosterkage.
2. Citron cheesecake.
3. Is med varm hindbærsovs.
ALTERNATIVT

Kaffebord

SEK 180
(ca DKK 131*)

1. Kaffe/te og tre slags bagværk.
2. Kaffe/te og rugbrød med ost og skinke, reje- eller laksesalat.
Afbestilling og ændringer senest 48 timer inden ankomst.

Vi arrangerer andre menuer efter ønske. Frokost, middage og konferencer for store og små
selskaber hele året. Er I et mindre selskab som ikke ønsker at booke på forhånd?
A la carte menuer serveres daglig maj-15 september. Menuen kan være anderledes i 2020.
*Pris i DKK i følge valutakurs 14. november 2018. Prisen kan komme at ændres.
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