
‘MEMORY LANE’ D. 1. OKTOBER

SANNE SALOMONSEN D. 18. OKT.BRØDRENE OLSEN D. 11. OKT.

Kokkeskole
 &

Middag

KOKKESKOLE HELE ÅRET

ARRANGEMENTSKALENDER 2014

Et besøg på Fuglsøcentret er noget ganske særligt. Det er et ophold, hvor service, en-
gagement og rummelighed går hånd i hånd med ro, smuk natur og unikke rammer. Her 
er plads til både store og små arrangementer, her er hjertelighed og professionalisme 
og her er både skov, strand og by i umiddelbar nærhed.



”An Irish Evening” på Fuglsøcentret fredag den 26. og lørdag den 27.09.2014
Fuglsøcentret gentager de sidste 3 års succes med “An Irish Evening” og præsenterer 
et forrygende irsk program med den smittende traditionelle musik, den gode whiskey, 
irsk stepdance og den hyggelige stemning, som man kan opleve på en ægte irsk pub. 
I 2014 byder programmet på flot “Riverdance Show” med Trad Lads & Green Steps 
samt koncert og dans med The Islanders, der spiller traditionelle og moderne sange 
fra Irland og Skotland, der spænder fra Molly Malone til Runrig.
Hertil kommer et spændende eftermiddagsprogram med pubstemning, session og 
whiskeysmagning.

Program:
16.00: Irsk pub TírinnanOc med irsk øl og irsk whiskey 
16.30: Pub session med Chic & Paul
17.00: Irish whiskeysmagning v./ Claus Hebor.
 Billetter købes på dagen på hotellet til kr. 98,- pr. person (begrænset antal).

18.00: Irsk middag
20.30: Trad Lads med trad. irsk musik samt flot ”Riverdance” show med Green Steps 
22.30: Islanders – dans og syng med til de kendte sange fra Molly Malone til Runrig
00.30: TírinnanOc holder åbent ”til late”. 
Alle tider er ca. tider, og der tages forbehold for ændring af tidspunkter og rækkefølge for optræden.

Koncertpakke 1
Koncertbillet og middag før koncerten (buffet) 595,- pr. person

Koncertpakke 2
Koncertbillet og middag før koncerten (buffet) overnatning i dobbeltværelse med 
morgenbuffet (kan kun købes for 2 personer) 795,- pr. person

Book allerede nu! www.billetten.dk eller tlf. 86 35 13 55
eller til@fuglsoecentret.dk

AN IRISH EVENING 
Music, Show, Dinner, Dance & Whiskey fredag den 26. og lør. den 27.09.2014
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Rock- og popmuseet ‘Memory Lane’ åbner den 01.10.2014 på Fuglsøcentret

Nyhed - fra 1.oktober 2014 ‘Memory Lane’ Rockmuseum 
Besøg vores unikke rock-, pop- og ungdomsmuseum og mød musik- og ung-
domsliv fra 1950 érne til i dag. Se bl.a. Elvis, Beatles, Abba, Queen, Sweet, Michael 
Jackson, Hitmakers, Gasolin, Walkers, Tøsedrengene, Aqua, EyeQ og ‘alle de andre’ 
fra ind- og udland. Se datidens ungdomstøj, film- og koncertplakater, plader, 
ungdomsbøger, popblade, musikudstyr, ting fra teenageværelserne, ungdoms-
oprør, hippier, provoer osv. Her er også outfit fra flere kendte bands samt en 
lille afdeling med Melodi Grandprix - og dansktopmusik, med bl.a. Keld Heicks 
vinderdiplom fra 1984. Nyd også vores store specialafdeling med flotte gamle 
radioer, båndoptagere, grammofoner og Tv-apparater. 

Entré 25 kr. pr. person/pr. barn
Åbningstid:
Hver dag fra kl. 10.00 - 17.00

ÅBNING AF ‘MEMORY LANE’
Åbning af Rock- og popmuseet “Memory Lane” den 01.10.2014
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Oktoberfest med ALPENSPEKTAKEL – TYROL på Fuglsøcentret lørdag den 04.10.14 
DE GRINER, SÅ TÅRERNE TRILLER...
 “Så er det SHOWTIME igen, gutter” - det er mottoet for  “Alpenspektakel” fra 
Westendorf i Tyrol. At der ligger mere bag udtrykket: „SHOWTIME“ end det der 
sædvanligvis sker på de traditionelle ølfester, og til tyroleraftener, det bør du 
selv overbevise dig om. Chefen for “Alpenspektakel” Peter Aschaber,  sammenfat-
ter  gruppens succes i denne ene sætning:” Hør nu her - det er for lidt i vore 
dage, bare at tage en “morsom” hat på og spille. Og han siger det på klingende 
tyrolerdialekt, og med et glimt i øjet. Ikke mindre end 32 instrumenter behersker 
“Alpenspektakel” - herunder sækkepibe, 4 alpehorn, panfløjte, syngende sav, 
kontrabas plus en hel række mere eller mindre eksotiske instrumenter.

Middagen er kl. 17.30, koncerten starter kl. 20.00.

Koncertpakke 1
Koncertbillet og middag før koncerten (buffet) 595,- pr. person

Koncertpakke 2
Koncertbillet og middag før koncerten (buffet) overnatning i dobbeltværelse med 
morgenbuffet (kan kun købes for 2 personer) 795,- pr. person

Book allerede nu! www.billetten.dk eller tlf. 86 35 13 55 eller 
til@fuglsoecentret.dk

OKTOBERFEST MED ALPENSPEKTAKEL
Koncert lørdag den 04.10.14
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Brødrene Olsen koncert på Fuglsøcentret lørdag den 11.10.14

Brødrene Olsen fejrede i 2010, 10-året for sejren i det internationale Melodi 
Grand Prix år 2000 med” Fly on the Wings of Love” med en hyldest til en 
række af de største vindersange gennem tiderne på det nye album
“Wings of Eurovision”. 

Middagen er kl. 17.30, koncerten starter kl. 20.00.

Koncertpakke 1
Koncertbillet kr. 295,- pr. person

Koncertpakke 2
Koncertbillet og middag før koncerten (buffet) kr. 595,- pr. person

Koncertpakke 3
Koncertbillet og middag før koncerten (buffet) overnatning i dobbeltværelse med 
morgenmad (kan kun købes for 2 personer) kr. 795,- pr. person

Book allerede nu! www.billetten.dk eller tlf. 86 35 13 55
eller til@fuglsoecentret.dk

Koncert lørdag den 11.10.2014

BRØDRENE OLSEN KONCERT
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Sanne Salomonsen koncert på Fuglsøcentret lørdag den 18.10.2014
Dem der har oplevet Sanne Salomonsen, har straks mærket hendes ligefremme 
og ærlige tilgang til livet. Det handler om momentet og tilstedeværelsen i nuet. 
Oplevelserne gennem specielt de senere år har blot
forstærket det at være i ét med livet. Sanne har i længere tid haft lyst til at 
komme i øjenhøjde med sine fans, og føler at tiden er inde til at skære ind til 
benet i sangene og musikken. På den kommende turné “HJEM” vil hun præsen-
tere sine gamle sange “ i nye arrangementer; det kommer til at ske på intime 
spillesteder med optimale forhold for en nærmere kontakt med hele salen. Som 
Sanne selv udtaler: “Jeg har længe haft lyst til at komme tættere på publikum, 
og at de også kommer tættere på mig”. Det vil ske i starten af 2014, hvor Sanne 
i en periode på nogle måneder vil åbne op for det store repertoire af
sange gennem 4 årtier med fokus på balladerne.

Middagen er kl. 17.30, koncerten starter kl. 20.00.

Koncertpakke 1
Koncertbillet 295,- pr. person

Koncertpakke 2
Koncertbillet og middag før koncerten (buffet) 595,- pr. person

Koncertpakke 3
Koncertbillet og middag før koncerten (buffet) overnatning i dobbeltværelse med 
morgenmad (kan kun købes for 2 personer) 795,- pr. person

Book allerede nu! www.billetten.dk eller tlf. 86 35 13 55
eller til@fuglsoecentret.dk

Koncert lørdag den 18.10.2014

SANNE SALOMONSEN KONCERT
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Povl Dissing på Fuglsøcentret lørdag den 01.11.2014
Han er fyldt 75, men Povl Dissing har ingen alder. Eller også har han alle aldre... 
Ved siden af Kim Larsen er Povl Dissing nok det nærmeste, man kan komme den 
nationale stemme, for få er deres danskhed så bevidst i deres kunst og udtryk 
som ham. Der er således løbet meget vand igennem åen, siden Dissing begyndte 
at optræde i 1960 érne og dengang måtte have en bodyguard med på job – af 
frygt for at få øretæver af publikum, som troede, at han tog pis på det nation-
ale arvesølv, når han fortolkede gamle danske sange som Lille Anna og Gi’ mig 
en hest, mor
Gennem snart et halvt århundrede har vi kendt og elsket Povl Dissings sange om 
livet og hverdagen, blandt andet som det kom til udtryk i hans samarbejde med 
digteren Benny Andersen. Adskillige er de sange, der er endt i Høj skolesangbo-
gen som en blåstemplet del af den danske sangskat, og barn som voksen har 
nynnet med, når Nina gik i bad eller Den grimmeste mand i byen kørte sig en tur.

Middagen er kl. 17.30, koncerten starter kl. 20.00.

Koncertpakke 1
Koncertbillet kr. 295,- pr. person

Koncertpakke 2
Koncertbillet og middag før koncerten (buffet) kr. 595,- pr. person

Koncertpakke 3
Koncertbillet og middag før koncerten (buffet) overnatning i dobbeltværelse med 
morgenmad (kan kun købes for 2 personer) kr. 795,- pr. person

Book allerede nu! www.billetten.dk eller tlf. 86 35 13 55
eller til@fuglsoecentret.dk

POVL DISSING KONCERT
Koncert lørdag den 01.11.2014
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Søs Fenger koncert på Fuglsøcentret lørdag den 08-11-14
Søs Fenger i topform, én af vore bedste vokalister i landet, kendt og elsket 
af de fleste danskere gennem flere generationer. Kommer snart og spiller i dit 
lokalområde. Mange smeltede i selskab med Søs Fenger i tv-programmet, TOPPEN 
AF POPPEN, hvor hun sang sig ind i hjertekulen på både medvirkende og seere 
primetime på TV2. 
Nu kan du opleve Søs Fenger helt tæt på med sit fantastiske liveband. 
En uforglemmelig aften i selskab med Søs Fenger og hendes stjerneband. Hør 
sangene som f.eks., ”Holder Øje Med Dig”, ”Inderst Inde”, ”Sidste Time”, ”Hvor end 
jeg går hen”, nogle af de nyere radiohits ”Kun Et Liv” og ”Er Det Så Forbi”(fra 
Toppen af poppen). News hits som ”Du Er” og ”Jeg Elsker dig” er også med. Søs 
har herudover udvalgt en række ynglings sange, der vil overraske og tage dig 
med på en rejse i sangerindens univers.

Middagen er kl. 17.30, koncerten starter kl. 20.00.

Koncertpakke 1
Koncertbillet 295,- pr. person

Koncertpakke 2
Koncertbillet og middag før koncerten (buffet) 595,- pr. person

Koncertpakke 3
Koncertbillet og middag før koncerten (buffet) overnatning i dobbeltværelse med 
morgenmad (kan kun købes for 2 personer) 795,- pr. person

Book allerede nu! www.billetten.dk eller tlf. 86 35 13 55
eller til@fuglsoecentret.dk

SØS FENGER KONCERT
Koncert lørdag den 08.11.2014
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Mortens Aften Buffet mandag den 10. november 2014. Middagen starter kl. 18.00
Mortens aften-spisningen er en gammel tradition i den danske kultur, og aften-
ens ret er, traditionen og (næsten) historien tro, stegt and.
Fuglsøcentret byder jer velkommen til en lækker andesteg og en hyggelig aften 
sammen med jeres familie og venner.

Menu 1 - 2 retter
Andesteg serveret med brunede og hvide kartofler, hjemmelavet rødkål, 
skysauce, hjemmesyltede asier og tyttebærsyltetøj samt franske kartofler.
Gammeldags æblekage med flødeskum og gele
Kr. 189,- pr. person  kr. 99,- pr. barn

Menu 2 - 3 retter
Laks fra egen rygeovn på spæde salater
Andesteg serveret med brunede og hvide kartofler, hjemmelavet rødkål, 
skysauce, hjemmesyltede asier og tyttebærsyltetøj samt franske kartofler.
Gammeldags æblekage med flødeskum og gele
Kr. 249,- pr. person Kr. 125,- pr. barn

Menu 3 - 3 retter med vinmenu
Laks fra egen rygeovn på spæde salater
Andesteg serveret med brunede og hvide kartofler, hjemmelavet rødkål, 
skysauce, hjemmesyltede asier og tyttebærsyltetøj samt franske kartofler.
Gammeldags æblekage med flødeskum og gele
Kr. 548,- pr. person

Bordbestilling nødvendig på tlf. 8635 1355 eller
mail til@fuglsoecentret.dk senest torsdag d. 6. nov. 2014

MORTENS AFTEN BUFFET 
Mortens Aften Buffet mandag den 10.11.14
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Igen i år vil vi afholde vores populære julefrokoster. Få en god oplevelse med 
alle dine kollegaer i omgivelser, der ligger smukt midt i National Park Mols Bjerge. 
Musiker All Stars Deluxe Dato: 14/11 & 15/11
Musiker Tennis Band Dato: 28/11, 29/11, 6/12, 13/12

Program:
Kl. 18.00 Den traditionelle store julebuffet – alt hvad hjertet begærer

Kl. 21.00 Musik/underholdning

Kl. 00.30 Natmad - Pølsevognen er åben

Kl. 02.00 Festen slutter

Pris:
Kr. 358,- pr. person for buffet, underholdning og natmad 
Kr. 598,- pr. person for buffet, underholdning, natmad og overnatning inkl. 

morgenmad (enkeltværelsestillæg kr. 275,-)

Ovenstående priser er ekskl. drikkevarer

Book allerede nu på tlf. 86 35 13 55
eller til@fuglsoecentret.dk

JULEFROKOST 2014
den 14/11, 15/11, 28/11, 29/11, 6/12 og 13/12
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Skal du have gæster eller skal det bare være nemt?
 
Hent din nytårsmenu hos os. Fra 2 – 25 personer.

 4 retter kun kr. 449,-
Alt er pakket klar i kasser, og der er beskrivelse med på anretningen.
 

Afhentes d. 31. december kl. 11.00 – 14.00
 

Bestil allerede nu! på telefon: 8635 1355

NYTÅR 2014
Nytårsmenu for 2 - 25 pers.
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“Mit liv har været smukt, sejt, varmt og dejligt. Og én ting er sikker: Jeg kommer 
ikke herfra nysgerrig!”
Født Georg Peter Brandt 19. juni 1943 i Kiel. Han debuterede som sanger i 1959. 
Senere kom han med i gruppen Les Rivals, der fik stor succes, ikke mindst med 
deres optræden i Hit House. 
Belli har haft flere succeshits på Dansktoppen og har deltaget i flere af de dan-
ske Melodi Grand Prix-udsendelser (1982, 1996), uden dog at vinde. Gennem årene 
er det blevet til en lang række pladeindspilninger.
Han har også medvirket i flere teaterforestillinger, bl.a. på Nørrebros Teater.
I tv har han haft roller i serierne Ugeavisen og TAXA.
Han holdt 50-års jubilæumskoncert i Pumpehuset i 2009, med et kopiband af de 
gamle Cliffters, som vist bedst er kendt sammen med Johnny Reimar.

Middagen er kl. 17.30, koncerten starter kl. 20.00.

Koncertpakke 1
Koncertbillet kr. 295,- pr. person

Koncertpakke 2
Koncertbillet og middag før koncerten (buffet) kr. 595,- pr. person

Koncertpakke 3
Koncertbillet og middag før koncerten (buffet) overnatning i dobbeltværelse med 
morgenmad (kan kun købes for 2 personer) kr. 795,- pr. person

Book allerede nu! www.billetten.dk eller tlf. 86 35 13 55
eller til@fuglsoecentret.dk

Koncert Lørdag den 24.01.2015

KONCERT MED PETER BELLI
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Anne Dorte Michelsen og Maria Bramsen tager på turne med et fantastisk band og 
alle Tøsedrengenes største hits.
Det er firserfest og mulighed for at genhøre og synge med på hele Tøsedrengenes 
store katalog af hits og evergreens. Indianer, Ud under åben himmel, Sig du kan li’ 
mig, Vi var engang så tæt, osv, osv 
Anne Dorte Michelsen og Maria Bramsen var Tøsedrengenes oprindelige frontfigurer 
og sangerinder, og Anne Dorte Michelsen var med til at skrive de fleste af grup-
pens sange. De to har nu samlet et eminent hold af landets allerbedste musikere 
og spiller op til kæmpefest. 
Kom og vær med til at gøre koncerterne til alt det som Tøsedrengene i sin tid stod 
for: Spilleglæde, krop og dans, sange og tekster der rører og fanger.

Middagen er kl. 17.30, koncerten starter kl. 20.00.

Koncertpakke 1
Koncertbillet kr. 295,- pr. person

Koncertpakke 2
Koncertbillet og middag før koncerten (buffet) kr. 595,- pr. person

Koncertpakke 3
Koncertbillet og middag før koncerten (buffet) overnatning i dobbeltværelse med 
morgenmad (kan kun købes for 2 personer) kr. 795,- pr. person

Book allerede nu! www.billetten.dk eller tlf. 86 35 13 55
eller til@fuglsoecentret.dk

Koncert lørdag den 14.02.2015

PIGERNE FRA TØSEDRENGENE
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Sko/Torp var et af 1990’ernes absolutte største danske orkestre – blandt andet 
fordi radioerne ikke kunne slippe orkestrets vellyd. Den vellyd har de fundet 
frem igen efter en længere pause. - Der er for få sange i dag, hvor man kan 
høre, at det er levende mennesker, som spiller. Vi vil have, at det skal lyde godt 
og organisk, siger Søren Sko.
Tilbage i 1990’erne førte den filosofi duoen til tops. Singlen “On A Long Lonely 
Night” erobrede Danmark via enorm støtte fra landets lokalradioer, den efterfølg 
ende debutplade med samme navn gik hen og solgte 200.000 eksemplarer. Tre 
albums fulgte, inden duoen skiltes i en rolig og fælles forståelse af, at inspira-
tionskilden var tør. Og samme sted ligger årsagen til, at de to har slået pjalterne 
sammen igen. Efter otte år uden kontakt ringede Søren Sko til Palle Torp for at 
få lidt input til nogle nye sange – og så tog den ene tone stille og roligt den 
anden, og i 2005 begyndte de med stor succes at spille koncerter sammen.

Middagen er kl. 17.30, koncerten starter kl. 20.00.

Koncertpakke 1
Koncertbillet kr. 295,- pr. person

Koncertpakke 2
Koncertbillet og middag før koncerten (buffet) kr. 595,- pr. person

Koncertpakke 3
Koncertbillet og middag før koncerten (buffet) overnatning i dobbeltværelse med 
morgenmad (kan kun købes for 2 personer) kr. 795,- pr. person

Book allerede nu! www.billetten.dk eller tlf. 86 35 13 55
eller til@fuglsoecentret.dk

Koncert Lørdag den 21.02.2015

KONCERT SKO/TORP

21
. F

EB
RU

AR



Birthe Kjær kan den kunst at sprede glæde med sin sang, og det har hun gjort 
siden hun som barn i 1960 sammen med to drenge dannede SUNSHINE TRIOEN, 
og turnerede rundt i Jylland. I 1968 kom så det store gennembrud for Birthe, 
da hun med sin første single plade ARRIVEDERCI FRANZ strøg direkte ind på en 
1. Plads på den nystartede “Dansktoppen”. Siden fulgte det ene Dansktophit 
efter det andet, bl.a. SOMMER OG SOL, TENNESSEE WALTZ, og DEN KNALDRØDE 
GUMMIBÅD - sange, der i dag er næsten mere populære end dengang i 7o érne. 
Gennem 80 érne og 90 érne fik hun hits med sange som  AV MIN ARM,  ALLE 
VERDENS GLÆDER,  DEN FØRSTE DAG I RESTEN AF MIT LIV,  MONTMARTRE og SOM 
EN FUGL I DET FRI.  Birthe Kjær turnerer med sit nye 9 mands band, med rytme-
gruppe, 3 Blæsere, og 2 Korpiger i alt 9 personer under ledelse af Kapelmester 
Ronnie Flyvebjerg. Musikken er hentet fra Birthe Kjærs lange karriere, fra “Den 
Knaldrøde Gummibåd” til Grandprix Highlights, og hendes seneste CD “Smile”. Et 
godt festligt og alsidigt repertoire, der rammer det brede Publikum.

Middagen er kl. 17.30, koncerten starter kl. 20.00.

Koncertpakke 1
Koncertbillet kr. 295,- pr. person

Koncertpakke 2
Koncertbillet og middag før koncerten (buffet) kr. 595,- pr. person

Koncertpakke 3
Koncertbillet og middag før koncerten (buffet) overnatning i dobbeltværelse med 
morgenmad (kan kun købes for 2 personer) kr. 795,- pr. person

Book allerede nu! www.billetten.dk eller tlf. 86 35 13 55
eller til@fuglsoecentret.dk

Koncert lørdag den 07.03.2014

BIRTHE KJÆR KONCERT
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Program:

Kl. 16.00  Foredrag af folketingsmedlem Sjurour Skaale
  ”Stand up komik” ved Pipar & Salt  

Kl. 18.00  Middag – 3 retter
  
  Forret: Grindehval, fisk og skarpkød med øl & snaps

  Hovedret : Buffet med laks, lammekølle og torskefilet

  Dessert: Is og kage

Kl. 20.00  Koncert med Eivør Palsdottir
Kl. 22.00  DJ – musik og dans

Pakke 2
Foredrag, ”Stand up komik” og middag (buffet) + underholdning 595,- pr. person

Koncertpakke 3
Foredrag, ”Stand up komik” samt middag (buffet) + underholdning og overnatning 
i dobbeltværelse med morgenmad (kan kun købes for 2 personer)
795,- pr. person (ex. øl, vand, vin, spiritus.)

Book allerede nu! www.billetten.dk eller tlf. 86 35 13 55
eller til@fuglsoecentret.dk

Lørdag den 11.04.2015

FÆRØSK AFTEN
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Sebastian koncert på Fuglsøcentret lørdag den 25.04.15
En koncert med Sebastian er i en klasse for sig – han tryllebinder sit publikum! 
Og i samværet med sangeren, sangskriveren og komponisten oplever man på 
tætteste hold hvordan Sebastians smukke tekster, hans melankolske stemme og 
fabelagtige fingerspil på guitaren forenes og sammen giver publikum en oplev-
else, som sent glemmes. De udødelige sange bliver serveret med et fintfølende 
guitarspil, der er i særklasse, og anekdoterne med en underfundig humor, som 
ikke er til at tage fejl af. Stemningen til koncerterne er helt speciel, idet Sebas-
tian udfordrer og samtidig tryllebinder sit publikum på en måde, som er uden 
sidestykke i dansk musik. Han forener generationer med sangene, der har været 
soundtrack til mange danskeres liv.

Middagen er kl. 17.30, koncerten starter kl. 20.00.

Koncertpakke 1
Koncertbillet kr. 295,- pr. person

Koncertpakke 2
Koncertbillet og middag før koncerten (buffet) kr. 595,- pr. person

Koncertpakke 3
Koncertbillet og middag før koncerten (buffet) overnatning i dobbeltværelse med 
morgenmad (kan kun købes for 2 personer) kr. 795,- pr. person

Book allerede nu! www.billetten.dk eller tlf. 86 35 13 55
eller til@fuglsoecentret.dk

SEBASTIAN AKUSTISK KONCERT
Koncert lørdag den 25.04.14
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Oktoberfest med ALPENSPEKTAKEL – TYROL på Fuglsøcentret lørdag den 03.10.15 
DE GRINER, SÅ TÅRERNE TRILLER...
 “Så er det SHOWTIME igen, gutter” - det er mottoet for  “Alpenspektakel” fra 
Westendorf i Tyrol. At der ligger mere bag udtrykket: „SHOWTIME“ end det der 
sædvanligvis sker på de traditionelle ølfester, og til tyroleraftener, det bør du 
selv overbevise dig om. Chefen for “Alpenspektakel” Peter Aschaber,  sammenfat-
ter  gruppens succes i denne ene sætning:” Hør nu her - det er for lidt i vore 
dage, bare at tage en “morsom” hat på og spille. Og han siger det på klingende 
tyrolerdialekt, og med et glimt i øjet. Ikke mindre end 32 instrumenter behersker 
“Alpenspektakel” - herunder sækkepibe, 4 alpehorn, panfløjte, syngende sav, 
kontrabas plus en hel række mere eller mindre eksotiske instrumenter.

Middagen er kl. 17.30, koncerten starter kl. 20.00.

Koncertpakke 1
Koncertbillet 295,- pr. person

Koncertpakke 2
Koncertbillet og middag før koncerten (buffet) 595,- pr. person

Koncertpakke 3
Koncertbillet og middag før koncerten (buffet) overnatning i dobbeltværelse med 
morgenbuffet (kan kun købes for 2 personer) 795,- pr. person

Book allerede nu! www.billetten.dk eller tlf. 86 35 13 55
eller til@fuglsoecentret.dk

OKTOBERFEST MED ALPENSPEKTAKEL
Koncert lørdag den 03.10.15
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Kokkeskolen er det perfekte punktum på fx. en konference eller et seminar og et 
glimrende alternativ til et traditionelt restaurantbesøg.
Hold dit næste ”møde” i køkkenet på Fuglsøcentret.

Vær med på vores kokkeskole med dine kolleger eller venner og deltag i forbere-
delsen af din egen 3-retters menu. I tæt samarbejde i 2-4 timer lærer I hinanden 
at kende på en ny måde – for til sidst at nyde resultatet af jeres arbejde i 
restauranten. Undervejs får I kyndig vejledning af en af vores dygtige kokke – 
og så snart I er færdige med maden, kan I bare læne jer tilbage og slappe af. Vi 
serverer maden og tilhørende vine, og tager os naturligvis også af opvasken.
Kokkeskolen er velegnet til arrangementer for kunder eller samvær med kolleger 
eller venner. Hold på op til 60 deltagere.

Program:
Kl. 15.30–16.00: Velkomst og aperitif. Gennemgang af dagens opgaver.
Kl. 16.00–19.00: I køkkenet
Kl. 19.00–21.00: Middag med vine og kaffe
695,- kr. pr. person

Prisen dækker: aperitif, de bedste råvarer, vin under madlavningen og til midda-
gen, øl og vand, kaffe/te, forklæde og opskriftssamling til at tage med hjem, 
samt instruktion og betjening. Minimum antal 20 personer.

Dragsmurvej 6 · 8420 Knebel · Tlf. 86 35 13 55 · til@fuglsoecentret.dk · www.fuglsoecentret.
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Velkomstdrink:
1 gl. mousserende vin

Vælg imellem følgende retter:

Forretter:
Serranoskinke & Bresaola på tomatsalsa med bøffelmozarella
Årstidens suppe med hjemmebagt brød
Varmrøget laks fra egen røgeovn på spæde salater og hjemmebagt brød

Hovedretter: 
Langtidsstegt oksefilét med rødvinspeberglace
Krydderstegt lammekølle med skysauce
Rosastegt kalveculotte med kalveglace

Til alle hovedretter serveres årstidens garniture og kartofler

Dessert:   
Konfektkage med sorbet
Ostetallerken med hjemmebagt knækbrød
Pannacotta med bær og sprøde elementer

Inkl. er kaffe/te efter desserten og
husets vin, øl & vand ad libitum under middagen (2 timer)

Duge, servietter, lys samt blomsterdekorationer er naturligvis også inkluderet.

Pris pr. kuvert kun kr. 599,-

HELAFTENSARRANGEMENT



EN OPLEVELSE RIGERE
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