
A la carte restaurant 
og selskaber
Hos os finder du byens lækreste a la carte 
restaurant. Hvad enten du skal have et frokost-
møde, en middag om aftenen med forretnings-
forbindelser, gode venner eller den eneste ene, 
så er vores restaurant et besøg værd. 

Vores dygtige køkkenchef og team sammen-
sætter hver uge en række spændende retter 
som supplement til vores faste a la carte menu. 
Retterne kreeres altid af nøje udvalgte, friske 
råvarer, der matcher den aktuelle sæson.

Vores lækre omgivelser danner også rammerne 
for den perfekte fest. Barnedåb, konfirmation, 
bryllup, fødselsdag, firmaarrangement mv. 
Vi kan både hjælpe med det lille selskab på 
8 kuverter, det store med 220 – og alt derimellem. 

Vil du høre mere om mulighederne?

Vi er klar til at hjælpe på 89 93 33 10
eller skanderborgpark.dk

Velsmag 
og velbehag

Skovsvinget 10 · 8660 Skanderborg
89 93 33 10 · reception@skanderborgpark.dk 

skanderborgpark.dk

En verden af
gennemført
lækkerhed
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http://skanderborgpark.dk


Hotel og
overnatning
På Skanderborg Park tilbyder vi 73 lyse værelser 
– indrettet i enkel og elegant stil. Det skaber den 
rolige og hjemlige atmosfære, vi er kendt for.
Vores gæster skal sove rigtig godt, og derfor er 
alle værelser indrettet med ekstra store senge. 
Derudover har vi en ’pudemenu’, så du kan 
vælge netop den type hovedpude, der giver dig 
den bedste komfort. Alle værelser har bad/toilet, 
føntørrer, safeboks, telefon og tv med radio og 
mulighed for vækning. Du kan naturligvis koble 
din pc på det gratis trådløse netværk, og du kan 
tilberede en kop kaffe, te eller kakao på værelset. 

Faciliteter 

• Døgnbemandet reception 
• Gratis parkering lige uden for døren 
• Lækker morgenbuffet
• Gratis wifi
• Pudemenu 
• Te/kaffe på værelset 
• Fitnessrum, sauna, aktivitetsrum
• Hyggelige loungeområder
• 6 hullers golfbane, tennis- og petanquebane 

(udstyr lånes i receptionen)
• Billiard, bordtennis, bordfodbold 
• Guidede cykelture (efter aftale)

Møder, kurser 
og konferencer
Vi har mange års erfaring i afvikling af møder og 
konferencer – og vi er stolte over at ligge i top-3 
i kategorien ”mest tilfredse kunder” i MyImage 
Venue-analysen.

Hos os får du og dine gæster en gennemført 
oplevelse med lækker forplejning og alle tænkelige 
mødefaciliteter – bl.a. streaming og hybridløsninger. 
I kan parkere gratis, og vi stiller også gratis oplad-
ning af el-biler til rådighed.

Med vores centrale placering i Jylland er der under 
30 min. kørsel til Aarhus, Silkeborg, Randers, 
Horsens og Vejle.

Kontakt os og hør mere

Ring på 89 93 33 10 
eller læs mere på skanderborgpark.dk

Events og
arrangementer
Vi elsker at forkæle vores gæster – så simpelt er det. 
Derfor udvikler og afholder vi løbende nye arrange-
menter, hvor mad og drikke, god stemning og sublim 
service går hånd i hånd og sikrer gennemført 
lækkerhed.

Eksempler

• Sankt Hans med 3-retters menu, bål og sang 
• Ølsmagning med 3-retters menu 
• Gourmet og Flor de Pingus
• Dj, Dinner & Drinks
• Gratis foredrag og oplæg 

Hold dig opdateret på
skanderborgpark.dk/events

Vi klarer 
alt det

praktiske


