
Storebededag 5. maj / Kristi Himmelfart 18. maj 2023
Frokoståbent fra kl. 12.00-15.00

Tag hele familien med på Hotel Frederiksminde. 
Vi holder åbent i vores smørrebrødsrestaurant, Ingrid.

MINDETS KALENDER FEBRUAR - MAJ

Der tages forbehold for ændringer.

VI GLÆDER OS TIL AT BYDE HJERTELIG VELKOMMEN!

Mikkelsen X Friends - Brian Mark Hansen
Fredag d. 31. marts 2023, kl. 18.00

Jonas inviterer til en aften med Brian Mark Hansen, Køkkenchef på 
Søllerød Kro, og den danske deltager til Bocuse d’Or.

Caviar, Champagne- & Chablis aften
Fredag d. 3. februar 2023, kl. 18.00

Gå ikke glip af en fantastisk aften, når Frederiksminde i samarbejde med 
Gastro Unika og Erik Sørensens Vin, byder velkommen til en eksklusiv aften. 
Begrænset antal billetter - læs mere om arrangementet på hjemmesiden.

Ingrids Påskefrokost på Mindet - 6., 7. og 8. april 2023
Skærtorsdag, Langfredag og lørdag, kl. 12.00-15.00

Tag hele familien med på Hotel Frederiksminde i påsken. 
Vi holder åbent i vores smørrebrødsrestaurant, Ingrid.

Fransk Forår i Præstø - 19. og 20. maj 2023
Frokoståbent fredag og lørdag fra kl. 12.00-15.00

Franske markedsdage på det gamle Torv, som igen i år vil summe af 
international markedsstemning. Gå på jagt i vores frokostkort og nyd 
udsigten på vores solrige terrasse.

Frederiksminde Pop Up i København
Tirsdag d. 28/2, onsdag d. 1/3, tirsdag d. 7/3 og onsdag d. 8/3 2023

Til hverdag serverer Jonas Mikkelsen og Co michelinmad i de flotte stuer på 
Frederiksminde i Præstø. På Fiskerizakajen vil menuen være en grønt og 
fiskebaseret bistromenu på 5 retter med dejlige vine til.



MINDETS KALENDER  JUNI - DECEMBER

Der tages forbehold for ændringer.

Følg os på Instagram og Facebook 

@hotelfrederiksminde

VI GLÆDER OS TIL AT BYDE HJERTELIG VELKOMMEN!

Nytårsmenu - Take Away
Søndag d. 31. december 2023

Opdateres snarest..

Nytår på Mindet - Årets sidste fest
Søndag d. 31. december 2023

Opdateres snarest..

Middag og koncert - Alberte Winding
Fredag d. 8. december 2023, kl. 19.00

Snacks, bobler, 3 retter, vin, kaffe/te , sødt og koncert til 1.695 kr. pr. person. 
2.000 kr. for overnatning i dobbeltværelse for 2 personer inkl. morgenmad. 
(Begrænsede antal billetter og værelser)

Sankt Hans Aften - Middag, bål og fyrværkeri
Torsdag d. 23. juni 2023, kl. 18.00

Velkomst, snacks, 5 retter, vin, vand, kaffe, the og sødt til 1.695 kr. pr. person. 
2.000 kr. for overnatning i dobbeltværelse. Bål på stranden efterfulgt af 
kaffe, the og sødt på terrassen med udsigt over fjorden.

Ingrids Julebord - 3., 10. og 17. december 2023
Søndage fra kl. 12.00-16.00

Mindets eksklusive Julebord i 8 serveringer. 
650 kr. pr. person. Sidste bordbestilling kl. 13.30.

Læs mere på www.frederiksminde.com og tilmeld dig vores nyhedsbrev

ET MINDEVÆRDIGT GAVEKORT 
Giv et gavekort til et mindeværdigt besøg på 
Hotel Frederiksminde eller Rønnede Kro. 
Gavekortet kan købes på www.mindeværdig.dk / www.frederiksminde.com 

https://www.instagram.com/hotelfrederiksminde/
http://www.xn--mindevrdig-i6a.dk
http://www.frederiksminde.com
https://www.facebook.com/Frederiksminde/
http://www.frederiksminde.com
https://frederiksminde.com/forespoergsel/
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