
Helt ny event i Brønderslev

Her står vinsmagning, god mad og golf på menukortet

Nygårdsminde Vingård Brønderslev, kok Kristian Mortensen og Brønderslev Golfklub
går sammen om et helt nyt koncept ”GolfGrandCru”, der forener vinens bouquet og sødme,
køkkenets garanti for kvalitet og smag, samt golfens spænding og udfordringer.

Ja, nu er der virkelig mulighed for at invitere dine kunder eller personale på en helt
uforglemmelig oplevelse i Brønderslev.

Nygårdsminde Vingård      Kok Kristian Mortensen   Brønderslev Golfklub

Hvornår?  Det bestemmer du…næsten! Blot skal det være en fredag, lørdag eller søndag.

Og allerbedst er det i august eller september, hvor aktiviteterne om vinhøsten og vinsmagningen topper.

Hvor mange?  Til et arrangement har vi et minimumsantal på 15 og et max på ca. 40 deltagere.

Hvad koster det? Hele pakken: Vinsmagning + rundvisning på vingård + 1 middagsret. 

 + golfundervisning og spil på banen kun kr. 375,- pr. pers. (Excl. drikkevarer til maden)

        Kom og smag på maden!
     
     Kom og smag på livet!

Tilmelding ring til Forretningsfører 
Ulla Gade på telefon 98 82 32 81 

Efter rundvisningen på
Nygårdsminde Vingård mødes
vi til 1 times undervisning af een
af vore trænere Morten H. eller
Jonas T. Efter undervisning skal
vi ud at spille 9 huller på hvid
sløjfe. Det vil tage ca. 2 timer.
Leje af golfudstyr er inkluderet. 
Afslutningsvis vil der være
spisning i Golfcaféen, hvor vores
kokke vil lave en dejlig varm ret.
 

GolfGrandCru.

Rundvisning GolfCafeen Undervisning
I Brønderslev Golfcafé har vi et
menukort, der kan tilfredsstille alle.

Vi tilbyder også selskabslokaler til
f.eks. din fest, julefrokost, mad ud
af huset, take away m.m. Ring og
hør nærmere om mulighederne.

Alt på vores menukort kan bestilles
som take away, når du har brug for
en nem løsning.

Kom og smag på vinen!      Kom og smag på golfen!

Nygårdsminde Vingård er med sin
beliggenhed på breddegrad 57,29°
Danmarks nordligste erhvervsavler
vingård. 
Golf Grand Cru arrangementet
begynder hos vinbonde Jan Lunde,
der fortæller om vindyrkning i
Danmark og I får en rundvisning i
vinmarkerne.
Der sluttes af med smagning af de
ædle druer, alt imens I kan nyde de
smukke omgivelser på vingården.
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