Booking:+45 4061 7110

...efter lukketid og alternativ
julefrokost med bålmad..
Livø er et lille Ø paradis og tidsboble med en hel speciel
Morten Korch stemning i hjertet af Limfjordslandet. Øen er
karakteriseret af at have alle danske naturformer bortset fra
klit og klipper, et økologisk demonstrationslandbrug med
high-end gourmet produkter, og forpagterne på
feriecenteret Kjøgemester & Oldfrue, der er kendt for deres
optræden sammen og hver især i forskellige TV
sammenhænge såsom Masterchef, BBC channel 4, Nord
Deutscher Rundfunk, Natholdet, Tv Avisen og egen TV
serie “Liv på Livø”.
Nu udbyder vi “Off season” ophold på Livø i nyrenoverede
hotelværelser i gammel stil med kulinarisk udgangspunkt i vores
bål-bistro-køkken med de bedste af årstidens råvarer. Her er
øen helt stille, dådyrene kommer frem på hovedgaden og vi har
fornemmelsen af at have det hele for os selv, og tiden til
virkeligt at “give den gas i køkkenet”. Livø er et veritabelt
spisekammer for den indviede, og i kommer med på
“shoppingturen” i landskabet.
Ø tur med bålmad på niveau lige under hummer
Vi laver bålmad i smugkroen bag kroen og fængslet eller i det
gamle gaskomfur i det åbne cafe køkken på “chefs table” med
glæden over Øen og Limfjordens skatkammer af lækre råvarer.
I smugkroen er der læ for vind og vejr med festivalstemning,
bar, kulørte lamper, varmere, fåreskind og komfortable
siddepladser, og cremen af vores lækre bål og grill udstyr.

Booking og program
Oplevelsen kan bookes for grupper på min 9 gæster, som
henholdsvis en forlænget weekend eller fra lørdag til søndag
eller efter aftale for op til 36 gæster i dobbeltværelser eller 18
personer i enkeltværelser eller efter aftale
(værelser fordeles først til mølle med eget bad og toilet UB)
Fredag
●
●
●

-17 ankomst og indkvartering
14-16 kaffe og kringle (til de første)
17-21 Boeuf bourguignon og lokale oste i Cafeen

Lørdag
●
●
●
●

●

9-1030 Livø morgenbord i cafeen
1200 Livø bistro frokost servering med efterfølgende ost
1330-1500 Livøs naturlige spisekammer og kaffekurv i
det grønne.
1900-? “chefs table” med østers og champagne,
muslinger, grill og dessert som bål-gourmet aften
(+snacks og kaffe)
G´n T m Livø condiments n infusions

Søndag
●

kl 9-1030 Livø morgenbord i cafeen

...Gin cocktails som drikkevaremenu med Jacob Rosengren
fra Copenhagen Ginfestival for 5000 kr incl 10 gæster +
399kr for efterfølgende...
Priser
...opholdet udbydes på udvalgte weekender og til grupper på
9-36 gæster efter aftale

forlænget weekend
lørdags event (incl frokost, kaff og tur)
event aften

enk vær

dbb vær

kr 3.543

kr 2.643

kr 2.259

kr 1.809

kr 1.949

kr 1.499

..”Chefs table” udbydes grupper op til 70 gæster med
indkvartering på vandrehjems niveau til fordelagtige priser..
..der kan tilkøbes Limfjordshummer efter dagspriser for hele
grupper
..fra og med 25.oktober sejles der med Naturstyrelsens lille
solide postbåd Livø II, der kan tage 12 passagerer af gangen, og
oplevelsen af sejlturen på fjorden får en “tand” på autenticitets
skalaen..
Booking
Kjøgemester & Oldfrue
Livø Feriecenter
Skippervej 10
9681 Livø - Ranum
Danmark
Tel: 0045 40617110

