Menuer af lokale råvarer, lavet af
gastronomiske ildsjæle.
Vi elsker naturen og sæsonens
forskelligheder. Vi smager os frem
til de rette sammensætninger og
tilbereder ud fra årstidens
råvarer og Jeres ønsker.

Varmt velkommen
til Skoemagerkroen
Vores kro har eksisteret siden år
1521 og man kan næsten dufte
danmarkshistorien, når man træder
indenfor i vores autentiske lokaler.
Dét er vi stolte af og vi glæder os til
at invitere dig indenfor.
Vi har charmerende og smukke
festlokaler med plads til op imod
130 spisende gæster og vi har mange
års erfaring med planlægning af
bryllup, konfirmation og andre
festlige anledninger.
Af overnatningsmuligheder tilbyder
vi både separat værelsesbooking
og ophold, hvoraf særligt vores
populære kroophold eller luksuriøse
gourmetophold, er værd at opleve.
Derudover tilbyder vi spapakker, der
giver dig mulighed for at komme helt
ned i gear i vores wellnessområde.
Vi ser frem til at byde dig
velkommen på kroen.

Skoemagerkroen har gennem
flere år med stor succes udlejet
selskabslokaler til bryllupper,
konfirmationer, fødselsdage og
lignende festlige arrangementer.
Vi kan tilbyde tre mangfoldige og
flotte selskabslokaler, der kan huse
alt fra den lille intime anledning
til den store festlige fejring.
Du får kyndig vejledning gennem
vores personale, der står klar til
at vejlede og rådgive dig i forberedelserne, og vi tilbyder altid en
skræddersyet planlægning.
I er meget velkommen til at ringe
til os på 46 49 19 30 og booke en
rundvisning, hvis I ønsker at se
vores lokaler.

Diligencestuen
Lokalet til den mellemstore fejring
med plads til 45 spisende gæster.
Diligencestuen ligger i den
oprindelige del af Skoemagerkroen
og har direkte adgang til egen
terrasse og vores helt egen
vinkælder fra år 1521.

Tscherningsalen
Salen til den store fejring med
plads til 80 spisende gæster.
Tscherningsalen er et utroligt flot, lyst
og smukt lokale med en fantastik akustik.
Salen har egen pejs og direkte udgang
til kroens smukke og hyggelige
brostensbelagte gårdhave.
Lokalet er opkaldt efter Danmarks
første krigsminister, Anton Frederik
Tscherning. Han var med til at skrive
Danmarks grundlov og så afholdte han
også sit eget bryllup på kroen i år 1845.

Holbergsalen
Salen til den helt store fejring
med plads til 130 spisende gæster.
Lokalet er kroens største med egen
indgang, åben pejs og privat terrasse,
hvor en storslået udsigt til mark og
eng indrammer kroens landlige idyl.
I forlængelse af salen er der etableret
et loungeområde.
Ludvig Holberg lægger navn til lokalet,
da han i år 1722 skriver ”Jeppe på Bjerget”
under sine besøg på Skoemagerkroen.

Et bryllup markerer en overgang
og en glædens dag, hvor man
siger ja til den, man elsker,
foran familie og venner.
En bryllupsfest er også en dag,
hvor nerverne hænger uden
på tøjet og hvor timing er
afgørende, da alting skal gå
op i en højere enhed.
Når I holder Jeres bryllupsfest
på Skoemagerkroen, er der
tænkt over hver en detalje og I
er garanteret en dag, hvor I kan
slappe af og nyde Jeres store dag.

Vores menuer kan tilpasses
efter personlige ønsker og behov,
og vores erfarne kokke står altid
klar med et godt råd eller et
smagfuldt alternativ.

Vi elsker,
når bryllupssæsonen
går i gang, og det syder
og bobler i gryderne.
For dét betyder, at vi igen
skal til at smage os frem til
den rette sammensætning
af Jeres bryllupsmenu.

På Skoemagerkroen håndplukker
vi de råvarer, der har mest saft
og kraft i sig, og sammensætter
dermed en menu af
sæsonenes friske råvarer.

Reception på
Skoemagerkroen
Kaffe & te
Små sandwich med
hjemmelavet sæsonfyld
Frisk frugt
Øl & vand
Pris pr. pers. kr. 149,-

Miniburger
Oksehøjreb med bløde løg,
tørrede tomater, bearnaisesmør
og friterede løg
& / eller
Kylling med karrydressing, syltede
agurker og tørsaltet bacon
Pris pr. pers. kr. 85,(min. 2 stk.)

Let & uhøjtidelig

Hjemmelavede grillpølser

Vi har et stort team af kreative kokke,
der gennem tiden har afprøvet mange
spændende idéer til receptionsmenuer.

Brioche pølsebrød, hjemmelavet
karryketchup, remoulade,
hakkede løg og agurkerelish

Derfor ved vi, hvad vi taler om,
og kan vejlede samt give gode
råd med på vejen.

Pris pr. pers. kr. 79,-

Natmad på Skoemagerkroen
Selv i de sene nattetimer
garanterer vi for udsøgte smage.
Vi tilbyder både
gourmetburgere –og pølser,
som I kan nyde sammen
med Jeres gæster,
når dansefødderne skal have hvile.

Skoemagerkroen har
arrangeret receptioner
og leveret mad til
arrangementer med helt
op til 3.500 kuverter.
Vi sørger ikke kun for maden
til din reception. Vi kan også sørge
for drikkevarer, opdækning samt
afrydning.
Har I behov for tjenere og
dekorationer, står vi også klar
til at tilbyde dette.
Vores receptionsmenuer kommer
i bæredygtig engangsservice. Det
betyder, at du slipper for leje af
service og den sure opvask.
Vi er specialister i opsætning, hvad
end det er i eller ud af huset,
og vi sørger altid for at overlevere
et gennemtænkt og smukt resultat.
Med andre ord bestiller du ikke blot
receptionsmad hos os, men den
fuldendte serviceoplevelse, der er
med til at danne rammerne for et
gennemført arrangement
– hvor du knap behøver at
løfte en finger selv.

Skræddersyet
planlægning

Vi møder Jer lige præcis dér,
hvor I er og til de opgaver,
som I måtte have behov for.

På Skoemagerkroen har vi mange
års erfaring med at arrangere fester.

Har I brug for vores hjælp fra
start, så fører vi Jer sikkert
gennem hele planlægningen.

Vi kan derfor tilbyde Jer en ekspertise
i særklasse og hjælper gerne med både
store og små forberedelser.

Skulle behovet pludselig opstå
kort før selskabsarrangementet,
så hjælper vi Jer også sikkert i mål.
Vi sikrer en skræddersyet
planlægning med udgangspunkt
i Jeres ønsker og drømme.

Vi har et særligt udvalg af
dygtige leverandører og
samarbejdspartnere, som vi til
enhver tid vil anbefale Jer.

Skoemagerkroens
brunchpakke
Fra kl. 11:00 - 15:30

Vi hjælper gerne med
Bryllupskage & sødt
Sæsonblomster
Borddekorationer
Fotograf og film
Musik
DJ udstyr
Overnatningsmuligheder
& meget andet...

Velkomstdrinks
Skoemagerkroens luksus brunch
Vin, øl, sodavand og mineralvand
ad libitum under maden
Kaffe, te og sødt
Opdækning med
Royal Copenhagen porcelæn
Hvide eller grå stofduge
samt servietter
Kuvertpris kr. 599,-

Skoemagerkroens frokostpakke

Skoemagerkroens selskabspakke

Fra kl.12.00 til 16.30

Velkomstdrinks
Hjemmelavede snacks
5-retters sæsonmenu
Vin, øl, sodavand og
mineralvand ad libitum under maden
Kaffe og te
Avec og sødt
Opdækning med Royal Copenhagen porcelæn
Hvide eller grå stofduge samt servietter
Evt. fri bar med vin, øl, sodavand
og mineralvand indtil kl. 02:00

Velkomstdrinks
Hjemmelavede snacks
Skoemagerkroens frokostbord
Vin, øl, sodavand og
mineralvand ad libitum under maden
Kaffe, te og sødt
Opdækning med Royal Copenhagen porcelæn
Hvide eller grå stofduge samt servietter
Kuvertpris kr. 799,(Mulighed for forlængelse mod tillæg på kr. 3.000,- ekskl. drikkevarer)

Kuvertpris kr. 899,- (ekskl. Fri bar)
Kuvertpris kr. 1050,- (inkl. Fri bar)
(Mulighed for forlængelse indtil kl. 04:00
mod tillæg på kr. 3.000,- ekskl. drikkevarer)

Skoemagerkroens festpakke

Skoemagerkroens store festpakke

Sablet velkomstdrinks
Hjemmelavede snacks
5-retters sæsonmenu
Vin, øl, sodavand og
mineralvand ad libitum under maden
Kaffe og te
Avec og sødt
Opdækning med Royal Copenhagen porcelæn
Hvide eller grå stofduge samt servietter
Valgfri natmad
Fri bar med 3 slags cocktails og 3 slags spiritus
efter eget valg, vin, øl, sodavand og
mineralvand indtil kl. 02:00

Sablet champagne med hjemmelavede kanapeer
5-retters sæsonmenu
Vin, øl, sodavand og
mineralvand ad libitum under maden
Heraf opgraderet vine, der udvælges i
samarbejde med vores banquetchef
Kaffe og te
Avec og sødt
Opdækning med Royal Copenhagen porcelæn
Hvide eller grå stofduge samt servietter
Valgfri natmad
Fri bar med 3 slags cocktails og 3 slags spiritus
efter eget valg, vin, øl, sodavand og
mineralvand indtil kl. 02:00
Overnatning i brudesuite med jacuzzi
og morgenmad for 2 personer

Kuvertpris kr. 1299,(Mulighed for forlængelse indtil kl. 04:00
mod tillæg på kr. 3.000,- ekskl. drikkevarer)

Kuvertpris kr. 1499,(Mulighed for forlængelse mod tillæg pris 3.000,- ekskl. drikkevarer)

Mad ud af huset

Manifest & Ideologi

På Skoemagerkroen håndplukker
vi de råvarer, der har mest saft
og kraft i sig, og sammensætter
dermed en menu af sæsonens
friske råvarer.

Respekt for naturen
Værtskab
Bæredygtighed
Sæson
Lokale og egne råvarer
Nærvær og hygge
Forkælelse og velvære
Velsmag

Vores menuer kan tilpasses efter
personlige ønsker og behov,
og vores erfarne kokke står altid
klar med et godt råd eller et
smagfuldt alternativ.

Vores menuer
Sæsonmenu
Frokostbord
Brunch
Tapas
Reception/kanapeer
Konfirmationsmenu
Bryllupsmenu
Vi tilbyder kok ud af huset
til pris 495,- pr. time pr. kok

Ophold
Ønsker du at kombinere en god
middag med overnatning er vores
ophold det perfekte match for
dig og dine gæster. Prøv vores
populære kroophold eller forkæl
dig selv og din nærmeste med
vores luksuriøse gourmetophold.
Værelser fra kr. 1095,Ophold fra kr. 1495,-

Naturhytter
Kroens naturhytter er ideelle
for dig, der ønsker et afbræk fra
hverdagens stress og jag.
Hytterne er placeret forskudt,
hvilket giver gode muligheder for
at værne om sit privatliv.
Kr. 1195,-

Læs meget mere om vores
kro- og gourmetophold
på vores hjemmeside
www.skoemagerkroen.dk

Standardspa
Sauna med udsigt til skov og eng,
vildmarksbad med spa, brusebad, solvogne, frie håndklæder, badekåber og
morgentøfler, samt kildevand og frugt.
Pris 245,- pr. pers.
Luksusspa
Sauna med udsigt til skov og eng,
vildmarsksbad med spa, brusebad,
solvogne, frie håndklæder, badekåber
og morgentøfler, div. Tromborgprodukter, et glas bobler, frisk frugt,
sandwich, samt kildevand med eller
uden brus.
Pris 395,- pr. pers.
Frokostspa
Sauna med udsigt til skov og eng,
vildmarsksbad med spa, brusebad,
solvogne, frie håndklæder, badekåber
og morgentøfler, div. Tromborg-produkter, et glas bobler, frisk frugt, 2 stk.
smørrebrød serveret i restauranten,
samt kildevand med eller uden brus.
Pris 595,- pr. pers.

Gourmetspa
Sauna med udsigt til skov og eng,
vildmarsksbad med spa, brusebad,
solvogne, frie håndklæder, badekåber
og morgentøfler, div. Tromborg-produkter, et glas bobler, frisk frugt, 8
retters signaturmenu i restauranten,
kildevand med eller uden brus,
samt 1 cocktail serveret i
vildmarksbadet eller saunaen.
Pris 1425,- pr. pers.

Anders Bregnebro – Banquetchef

Anders Jensen – Daglig leder

Nicolas Juel Nielsen – Køkkenchef

Amanda Block Jensen
– Restaurantchef & Sommelier

Stine Dunsø – Front Desk Officer

Poul Bøje Nielsen
– Ejer og stifter af Skoemagerkroen

Vi glæder os til at byde Jer velkommen på Skoemagerkroen

Landevejen 4 · 4060 Kirke Såby
Tlf: 46 49 19 30
Mail: info@skoemagerkroen.dk

