Traktorbussen
kører guidede
turer til naturen og
seværdighederne.
Ring 5819 8003 og
hør om mulighederne
for private picnik
arrangementer.

Din
traditionelle kro

på en dansk ø

Selvimporterede vine, stort udvalg i alle
priskategorier. Køb din vin direkte fra
grossisten og undgå fordyrende mellemled.
Har du specielle ønsker til firmagaver, så
kan vi også hjælpe. Sælges i butikken på
Agersø Kro eller fra www.agersoe-vin.dk

En smuttur til Agersø og Agersø Kro er mere end “bare” en færgetur.
Det er en rejse til en anden verden, krydret med spændende historie,
seværdigheder, natur med fauna og fugleliv. Vi har 60.000 turister
om året, desuden anløber 3.000 lystbåde Agersø havn, det mærkes
dog aldrig som en folkevandring, idet de spredes på hele sæsonen.
Bestil din smuttur til Agersø på www.aofaerger.dk
eller på 5819 5311
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Gastronomi

Kursus

& logi

ophold

Agersø Kro Gastronomi & Logi er en del af
den gamle traditionsrige kgl. jagtgård
Agersøgård. Vi råder over 25 dobbeltværelser,
hvoraf de fleste er med eget bad samt TV.
Vores restaurant ”Kornmagasinet” fra 1772
har 40 pladser og er smukt dekoreret med
malede motiver fra Agersø. Restauranten
er kendt for det gode danske køkken med
internationalt flair og er hyggeligt indrettet
med en uformel atmosfære, herfra er der
adgang til udendørsservering på kroens
sommerterrasse.

Weekend

ophold

Ophold på Agersø er noget ganske særligt, ikke kun på grund af den
dejlige Ø-oplevelse og det ”Morten Korch” flair man møder, men også
fordi dit weekendophold indeholder afvekslende og lækre måltider
med en gastronomisk 3 retters menu om aftenen dertil omsorgsfuld
betjening i hyggelige lokaler på Agersø Kro. Du kan i ro udforske og
nyde øen, seværdighederne og den storslåede natur med dens
utallige fuglearter og fauna, Agersø by, havnen eller omgivelserne;
vi sørger for din forplejning, det i sig selv er en oplevelse værd.
Vores weekend-ophold slutter af med frokosten om søndagen.

Mad er vores passion og vores levebrød.
Derfor gør vi vores allerbedste hver eneste
dag, på hver eneste tallerken, der går ud af
køkkenet. Vores menukort er enkelt og med
få retter. Maden er ærlig, delikat og lavet
på udsøgte råvarer, mange leveret af de
lokale avlere. Vi skifter løbende retterne på
vores menukort, for at sikre os det bedste
udbud fra naturens rigdom. Grill og musik
arrangementer afholdes sæsonen igennem.

Ferie

Krostuen er stedet hvor man mødes og
henter ”de sidste nyheder”, har Internet
tilgang og stor fladskærm, hvor de store
sportsbegivenheder vises.

ophold

Agersø
Vinhandel

www.agersoe-vin.dk
Køb din vin direkte hos grossisten
på Agersø Kro. Agersø Vinhandels
udsalgslokale bruges også til mindre
selskaber samt vinsmagning af vores
vine. De fleste vine med udmærkelser.
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God mad og en seng at
sove i kan man få alle
steder, men det er kun på
Agersø, du kan kombinere
dansk køkken på et højt
plan med den enestående
oplevelse øen byder på
lige udenfor døren! Ferieophold tilbydes fra min.
3 overnatninger til ugeophold eller længere, med
halv- eller helpension.

Agersø Kro er det naturlige mødested,
med kursusfaciliteter fra 2 til 150 personer,
væk fra den hektisk stressede hverdag.
Lokalerne ligger i rolige omgivelser i et
afslappet miljø og storslået natur lige uden
for døren, der gør selv et intensivt kursus
til en positiv oplevelse. Trådløst Internet
samt det nødvendige kursus udstyr opretholder forbindelsen til ”fastlandet”, men
roen er ideel til at samle teams eller
arbejde på strategiske mål.

Selskaber

Agersøgårdsalen er den perfekte
ramme til enhver lejlighed:
reception, fødselsdag, bryllup,
jubilæer, firmafest eller andre
mærkedage. Vi kan tilbyde
arrangementer helt op til 150
personer. Agersø Kro, fordi
en fest ikke kan laves om!

Vi opfylder alle behov fra
dagsmøder og internatkurser
til luksuskurser. Vi hjælper
gerne med transport samt
eventuelle forslag til socialt
samværd, såsom guidede
ture, diverse aktiviteter på
land og vand, vinsmagning
fra selv importerede
vine samt f.eks. en aktiv
madlavningsaften i køkkenet.

Catering

Mad ud af huset – intet
arrangement er for stort.
Vi laver gerne mad til både
store og små selskaber
og sammensætter gerne
menuen efter dine ønsker.

21/04/13 09.50

