
11/2 & 14/2 ALLA HJÄRTANS DAG 
3-rätters alla hjärtans dag-meny

PRIS:  545 kr/per person exkl.dryck

23/2  PREMIÄR! – MIDDAG MED KARL FREDRIK PÅ EKLAHOLM
Välkommen på middag tillsammans med Karl Fredrik på Eklaholm!

Karl Fredrik har gett köket en 3-rätters önskemeny och Hotellet & Co har satt vin och dryck därtill. Under 
middagen för vi en öppen konversation där vi får lära känna Karl Fredrik som person lite bättre.

PRIS:  995 kr/per person som betalas i förskott. 
Antalet platser är begränsat.

24-25/2 GÄSTSPEL PÅ HOTELLET & CO / Champagneafton
Bubbelälskare! Ta med era vänner på Skånes största bubbelevent med Champagne. Champagneafton med 
flera franska delikatesser att välja på. Till detta erbjuder vi flera till maten passande Champagner att välja 

bland, serverade per glas. Magnus Fritzell från Svensk Champagneimport guidar bland valen av Champagne

11/3 ”KROG RACET”

17/3 – 18/3 ITALIENSK ÄRTPREMIÄR
En kväll med meny och fokus på den Gröna Ärtan.

23/3 PREMIÄR! – MIDDAG MED JOAKIM BENGTSSON, ENTREPRENÖR OCH ANTIKEXPERT
Välkommen på middag tillsammans med Joakim Bengtsson!

Joakim har gett köket en 3-rätters önskemeny och Hotellet & Co har satt vin och dryck därtill. Under middagen  
för vi en öppen konversation där vi får lära känna Joakim som person lite bättre.

PRIS:  995 kr/per person som betalas i förskott. 
Antalet platser är begränsat.

31/3 VÅR KVÄLLSRESTAURANG OSTERIA IL GUSTO BLIR SVANSHALLS KROG
Vi möter våren och njuter av utsikten och god mat i Svanshall.

Kvällsköket flyttar ut till Svanshall och återkommer till Höganäs efter sommarsäsongen. 
Frukost och lunch serveras som vanligt på Hotellet & Co.

Bordsbokning på www.svanshallskrog.se 
Välkomna!

6/4 – 10/4 PÅSK & KONSTRUNDA på Svanshalls  Krog
Påsk- och vinmeny á la Il Gusto på första parkett vid havet.

30/4 VALBORG på Svanshalls  Krog
3-rätters Valborgsmeny på första parkett vid havet.

28/5 MORS DAG på Svanshalls  Krog
Överraska mamma med en 3-rättersmiddag med guldkant på första parkett vid havet.

SPARRISPREMIÄR 
Vi meddelar datum så fort sparrisen står grön och fin på fälten.

NÄR NI VILL !
Privata provningar i vår vinkällare, Valpollicella, Super Tuscany, Brunello, ni väljer!

Kombinera med ett passande Gourmetpaket. Kontakta oss på 042-33 10 05 alt. info@hotelletochco.se

 

- K ALENDARIUM -

VÅREN PÅ HOTELLET & CO/IL GUSTO


