Restaurant Terrassen

Vegetarisk aftenbuffet kr. 95,Restauranten er åben for alle, der kommer forbi og har lyst til et måltid. Hvis det
ikke fremgår af skiltningen, så spørg gerne om priser og åbningstider.
Forår og efterår serveres der aftenbuffet kl. 17.30 til kr. 95,- på alle foredragsog kursusdage.

Se vores Kontrolrapporter og Elite Smiley fra
Fødevarestyrelsen
..

Sommerens åbningstider og menu | Forårets åbningsdage | Efterårets åbningsdage

Økologisk og vegetarisk mad
Som i resten af Centeret, er arbejdskraften i restauranten fortrinsvis frivillige og
meget dedikerede medarbejdere af flere nationaliteter, og bringer herved inspiration
med fra alverdens køkkener. Vi finder glæde i at bryde fordommene om vegetarmad og
lave velsmagende retter, der tiltaler både vegetarer og ikke-vegetarer, og vi ser
det som en del af vores formål at hjælpe til at I selv får lyst og inspiration til
den grønne madlavning derhjemme.
Den gode oplevelse

I køkkenet bruger vi gode, friske råvarer og laver maden fra bunden. Vi arbejder på,
at give vore gæster en god oplevelse ved at servere en sund og lækker mad. Sammen
arbejder vi på at skabe et positivt miljø, hvor der er rart at være, og hvor alle
føler sig godt tilpas, både i køkkenet og i restauranten.

Forår og efterår
Vegetarisk aftenbuffet
I foråret og efteråret er restauranten åben i de fleste weekender og på alle
kursusdage. Her bydes der på en meget velsmagende og spændende vegetarisk buffet til
kr. 95,- hver aften kl. 17.30.
Forårets åbningsdage | Efterårets åbningsdage
Lær at lave sund vegetarisk mad

Sommer
Åbningstider
Under de 6 ugers sommerkurser er restauranten åben alle dage. Søndag til fredag
serveres der tre måltider. På ankomst / afrejsedagen lørdag åbnes der først til
aftenmåltidet.
Gæsterne kan dog købe frokostsandwich m.m. i caféen lørdag.
Morgengrød kr. 50,- (kl. 08.30-09.15)
Frokost buffet kr. 80,- (kl. 12.45-13.30)
Aften buffet kr. 95,- (kl.17.00-18.00)
Aftenhygge:Kaffe, te, juice, frugt, smoothies, is, kage og meget andet kl.
20.00-21.15.
Ugepension kr. 1.100 (excl. aftenbuffet kl. 20 hvor der kan købes is, kage, te,
kaffe m.m.)
Børn fra 5-12 år betaler ca halv pris og børn under 5 år spiser gratis.

