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Tilmelding til Jens Thaysen jt@bygholm.dk eller via vores hjemmeside.
Skynd dig, det er efter først til mølle, dog senest d. 8 januar.

MANDEHØRM
FOR FINERE MÆND 

Mandehørm med fokus på madlavning og vinsmagning
Fredag d. 13. januar 2017

afholdes madlavningskursus for finere mænd på Bygholm Landbrugsskole, 
Hattingvej 49, 8700 Horsens.
Julegave idé til farmand eller bare lidt selvforkælelse til dig der har fortjent 
det!!
 
Her vil du få tips til en menu med fokus på at stege den perfekte bøf!!
   Vi starter kl. 16 med kaffe, kage og røverhistorier
   omkring kl. 17:30 går vi i køkkenet. 

Forret   Bagt torsk med sauce tartar og sprød rugbrød 
Hovedret   Langtidsstegt limousinefilet m/rodfrugter og pommes fondant 
Dessert    Æblecrum med creme anglaise 

Vi spiser når maden er klar. Der er 6-7 vine til menuen. Herefter går aftenen 
med hygge og mere snak om (limousine-) baller og lår.

Prisen er 685,- kr pr. person inklusiv mad og vine. Overnatning kan tilkøbes 
pris pr. person
   315,- kr. for dobbeltværelser, inkl. morgenmad og 
   425,- kr. for enkelt værelse, inkl. morgenmad
          Alle priserne er inkl. moms

Kokken på Bygholm, Jonas Bernhardt er vært for arrangementet.
Max deltagere antal 25 stk. da køkkenet ikke kan rumme flere.

Bygholm
Landbrugsskole & Kursuscenter
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Mandehørm og hygge for perlehøns 
Vi har videreudviklet på den succes,

det har været med mandehørm og madlavning de sidste par år.
I år har vi lavet det perfekte arrangement for både mænd og kvinder

Fredag d. 12. januar mødes alle til fælles kaffe og kage 
Kl. 16.30 går mændene og kvinderne hver til sit:

• Mændene i køkkenet forbereder en gourmet menu til fælles spisning med  
 kvinderne kl.  18.30. Her vil de få en masse tips med hjem, så de er klar til at  
 indtage køkkenet derhjemme når det virkelig skal være godt! 
• Kvinderne går i det kreative værksted og en blomsterbinder vil i 1½ times  
 tid afholde et kreativt kursus i blomsterbinding.
 Alle får selvfølgelig en flot selvgjort buket med hjem.

Menu: 
Forret: Oksehale supper

Hovedret: Beef wellington, timian glace, rosenkål, hasselbagt kartoffel
Dessert: Tarte au citrone 

Vi skal selvfølgelig også smage på 6-7 vine til menuen.  
1 mousserende som velkomst, 1 let og 1 kraftig hvid til forretten, ca. 3 rødvine til hovedretten  

hvor vi kommer lidt omkring, samt dessertvin.
Herefter går aftenen med hygge og mere snak om baller og lår (Altså limousiner).

Sted: Bygholm Landbrugsskole, Hattingvej 49, 8700 Horsens.

Julegave idé til ”farmand” eller ”mutter” eller bare lidt selvforkælelse til Jer der har fortjent det!!
I behøver ikke komme som par, alle er velkommen!

Prisen er kr. 600 pr person inklusiv mad og vine.  
Overnatning kan tilkøbes pris pr. person kr. 315 for dobbeltværelser og kr. 425 for enkelt værelse. 

 (Inklusiv opredning og morgenmad) Alle priser er incl. moms.
Kokken på Bygholm, Jonas Bernt er vært for arrangementet.

Tilmelding til Jens Thaysen, på 2012 8399 eller jt@bygholm.dk  
skynd dig det er efter først til mølle, dog senest d. 3 januar 2018


