
InvItatIon: 
En bId af SøndErjylland

Kom helt tæt på det sønderjyske køkken.

Hele familien inviteres til en helt særlig oplevelse for alle sanser, 

når dørene slås op for En bid af Sønderjylland 

Søndag den 30. marts kl. 12.30 - 16.30 på Gram Slot

Vi har inviteret 16 dygtige kokke fra nogle af Sønderjyllands bedste spisesteder til at 

kreere en fælles platte. I små grupper vil de 16 kokke tage de sønderjyske råvarer og 

kvalitetsprodukter under kyndig og kærlig behandling, og sammen skabe små bidder 

af Sønderjylland. 

Råvarerne leveres af over 30 sønderjyske producenter, der har samlet kvalitetsvarer 

fra hele Sønderjylland til ét fælles råvarebord. Herfra skal kokkene lade sig inspirere 

og nøje udvælge ingredienserne til de mange retter.

Den endelige platte udvælges og sammensættes af de to 

kendte stjernekokke Thomas Herman og Thomas Castberg. 

Platten ledsages naturligvis af særlig mojn-drink, shaket af 

en professionel cocktailmager. 

Ud over at følge kokkenes arbejde er der rig mulighed for selv at gå på opdagelse i 

det sønderjyske køkken. Gram Slot serverer en lækker sønderjysk frokostbuffet med 

noget for enhver smag. Imens står en lang række producenter klar i Gårdbutikken 

med et væld af indbydende varer – og til en snak om, hvad der gør sønderjyske føde-

varer til noget ganske særligt. Ligeledes indledes arrangementet af historiker og 

forfatter Inge Adriansen, der fortæller om de stolte sønderjyske madtraditioner. 

Program
12:30 – 16:30 ...........Sønderjysk buffet

12:30 – 12:45 ...........Velkomst på vegne af Destinationsudvikling Sønderjylland 

 og Zynergi Netværket v/ Tanja Have 

12:45 – 13.15 ...........Det sønderjyske køkken v/ Inge Adriansen 

13:15 – 13:45 ...........Spilleregler for udvikling og udvælgelse af sønderjysk platte 

13:45 – 15:30 ...........En Bid af Sønderjylland med sønderjyske kokke

15:30 – 16:00 ...........Thomas Herman og Thomas Castberg udvælger og præsenterer 

 den fælles platte med syv retter

16:00 – 16:30 ...........Tak for i dag

Oplev
Hele 
Sønderjylland

på én tallerken

Entré 
incl. sønderjysk 

frokostbuffet  

Voksne ........ kr. 150

Børn ............ kr.    75

Køb billetten på

www.gramslot.dk

Mere end 30 sønderjyske 

producenter har leveret råvarerne

Deltagende kokke fra: 

Jespers Kockkerier

Restaurant Damende

Schackenborg Slotskro

A Hereford Beefstouw/Holdbi Kro

LMNT

Hotel Europa

Hotel Benniksgaard 

Johanne’s Kaffebar

Kalvø Badehotel

Hotel Baltic

Krusmølle

Din Kok

Klægager

Fakkelgaarden

Ballebro Færgekro

Brummers Gaard

https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=fb2f43033d

