Slottsutflykt till Bosjökloster
Menyer och program hösten 2018

P

lanera ett efterårsbesök till
vackra Bosjökloster, i hjärtat
av Skåne. Boka in en visning där vi
berättar om klostrets och slottets
snart tusenåriga historia med
spännande livsöden, och om dagens
skötsel av byggnader, rosor, perenner
och träd.
Besök också Bosjökloster för den
goda matens skull, eller kombinera
med något av höstens arrangemang.

Söndag 2 september

Värderingsdag
Stockholms Auktionsverks specialister värderar konst, antikviteter och
design inför höstens auktioner. För sällskap på 15+ personser ingår
en guidad visning av park, trädgårdar, kyrkan och delar av slottet i
inträdespriset.
Lördag, 15 december, kl. 15:00

Julkonsert i Bosjöklosters kyrka
Stämningsfull julmusik med 10-års jubilerande Musik på Bosjökloster.
För en helhetsupplevelse med mat och musik, kombinera med vårt julbord i Feststallet!
Grupperbjudande: konsert 170 kr (ord 200 kr), konsert + julbord 535 kr (ord 645 kr)

Nya mötes- & konferensmöjligheter
Nu inviger vi Bosjöklosters nya möteslokal i en av gårdsbyggnaderna från 1700-talet.
Här finns plats för både mindre sällskap och upp till 150 personer. Bosjökloster ligger
praktiskt beläget mitt i Skåne för möten, dagskonferenser och evenemang.
Vid bokning innan 15 augusti 2018: erhåll 15% rabatt på våra ordinarie konferenspriser!
Välkommen att kontakta oss för förslag.
Bosjökloster Slott • Bosjökloster 111 • 243 95 Höör
0413-250 48 • info@bosjokloster.se • www.bosjokloster.se
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Gås & julbord
Börja med tilltugg eller glögg i slottet och lyssna
på en berättelse ur Bosjöklosters spännande
historia. Fortsätt till Stallets buffébord! 445 kr

Mårten gås oktober-november

Gås stekt från grunden med klassiska tillbehör.
Serveras i bufféform. Äppelkaka (slottets egna
förstås!) med vaniljsås. Kaffe.

Bosjöklosters julbord november-december
Räkägg, brantevikssill, senapsgravad sill, dillsill,
stekt inlagd sill, gravad lax, varmrökt lax, kallrökt
lax, hovmästarsås; senapsgriljerad julskinka, leverkorv, rökt lökkorv, pressylta, senap, rödbetssallad,
långkål, smörbräserad brysselkål, Janssons frestelse, köttbullar, prins-korv, brunkål, västgötaost,
julvört, grovt bröd, ris á la malta, julfrukter och
julgodis. Kaffe.

Skånska Juldagarna

Utställare i Slott & Valv, Stall & Loge

Över 75 skickliga utställare med hantverk och
delikatesser, julbutik i Röda Huset och vacker
adventsmusik i kyrkan.

Musik i kyrkan
Fredag 30/11

12:00 In a Christmas Mood
Elisabeth Melander, sång & Martin Berggren, piano
14:00 Carl Fredrik Ahlstedt spelar julens musik på
klassisk guitarr

Medarrangör: Ringsjö Församling & Bosjöklosters Vänner

Lördag 1/12

12:00 Novah Gospelkörs julkonsert
14:00 Jessica ‘Jessie’ Johansson Fyhreus, Mittskånes sångfågel

Söndag 2/12

11:00 Adventsgudstjänst med Ringsjö Kyrkokör
14:00 En nordisk kärlekssaga. Josephine Andersson,
messosopran och Daniel Beskow, piano

Julmarkaden är öppen

första adventshelgen 30 november - 2 december
fre-lör 11:00-17:00, sön 11:00-16:00

Inträde julmarknad gruppris
Välj mellan:

Kaffe med julkaffebröd (caféet)
Bosjöklosters goda fisksoppa (caféet)
Bosjöklosters julbord (restaurangen)

80 kr
80 kr
90 kr
365 kr

Grupperbjudande inträde & julbord 425 kr

Välkommen att kontakta Slottsförvaltningen
för att utforma ett besök som passar just er!
0413-250 48, info@bosjokloster.se
Samtliga förslag och erbjudande gäller gäller för 15+ pers.
Avbokning och ändringar senast 3 dagar innan ankomst.
Fullständiga rättigheter i Café & Restaurangen.
Med reservation för ändringar.
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