Kurhotell • Restauranger • Spa

UPPLEV KURORTEN MÖSSEBERG

Inredningen och möbelsamlingen i Kurorten Mössebergs salonger är en av landets främsta i sammanhållen jugendstil.

ETT GOTT NYTT 2023
PÅ KURORTEN MÖSSEBERG
Hotellboende i historisk miljö, två restauranger, vin- och
champagnebar samt utomhus- och inomhus-SPA. Och ett fyllt schema
med trevliga event och aktiviteter. Vårt hotell är en plats för rekreation
och inspiration. Läs mer och boka plats på kurortenmosseberg.se

JANUARI

MARS

13/1 Fredagsmys på SPA
21/1 Whiskyprovning med tilltugg
27/1 Céleste Gourmanderie öppnar igen!

4/3 Choklad & dryckesprovning
10/3 Fredagsmys på SPA
22/3 Afternoon tea
26/3 Kurortens söndagsbrunch

FEBRUARI
11/2 Bubbelprovning
14/2 Alla hjärtans dag på Kurorten
15/2 Barnens SPA dag
22/2 Afternoon tea
26/2 Kurortens söndagsbrunch

APRIL
1/4 Glas- och vinprovning med Orrefors
9-10/4 Påskbrunch
30/4 Kurortens söndagsbrunch

21 JANUARI

11 FEBRUARI

Vi får ta del av whiskyns historia och tillverkning. Därefter provning av sex olika
typiska sorter med utvalda tilltugg till
varje dryck. Vi lär oss om provningsteknik,
ekfat, cask strengh och hur det påverkar
doft och smak. Provningsledare Kenneth
Johnsson.

Välkommen till en bubblig provning där vi
provar mousserande viner från olika delar runt
om i världen med vår sommelier. Vi möter cava,
prosecco mfl. och provar, smakar och doftar oss
fram till vad som skiljer dem åt och vad de har
gemensamt. Kanske hittar du en ny favorit?

Whiskyprovning med tilltugg:

495 KR

WHISKYPROVNING
MED TILLTUGG

595 KR

Whiskyprovning samt trerättersmiddag
i Arvids Restaurang & Bar:

1.195 KR

BUBBELPROVNING

Provning av fem sorters bubbel:
Provning samt trerätterssupé i
Arvids Restaurang & Bar:

1.095 KR

14 FEBRUARI

1 APRIL

Njut av årets mest romantiska dag hos oss!
Dagen då man, enligt traditionen, bjuder
sin käraste på riktigt god mat och dryck
i en romantisk miljö. På alla hjärtans dag
serverar vi en supé tillagad med extra
mycket kärlek. Kombinera gärna med ett
besök på vårt SPA.

Vi lär oss om Orrefors historia, tillverkning och nya ideer. Provning av olika glas
från serierna Diﬀerence och More med
design av Erika Lagerbielke. Vi testar
olika viner i olika glas och jämför hur
glaset påverkar upplevelsen.

Trerätterssupé i Arvids Restaurang & Bar:

495 KR

ALLA HJÄRTANS DAG
SUPÉ

550 KR

Femrätterssupé i Céleste Gourmanderie:

1.100 KR

GLAS & VINPROVNING
MED ORREFORS

Vinprovning av fem viner i olika glas:
Vinprovning samt trerättersmiddag i
Arvids Restaurang & Bar:

1.095 KR

22 FEBRUARI & 22 MARS

4 MARS

Tänk er att sitta i våra underbara jugendsalonger och dricka te/kaﬀe och njuta av
våra läckra scones med ostar, marmelad,
smördegsrullar med lax, minibiskvier,
biscotti, småkakor, pannacotta. Allt uppdukat på vackra fat i vår underbara miljö:

Gillar du choklad och vill veta mer ? Då har vi ett
bra tillfälle där du får lära dig mer om chokladens
fantastiska smaker ihop med starkvin! Vit, mjölk
eller mörk choklad? Vi testar dom alla från olika
kakaobönor och olika länder. Med spännande
tips på hur man använder choklad i olika maträtter. Provningsledare Kenneth Johnsson.

AFTERNOON TEA

295 KR

CHOKLAD &
DRYCKESPROVNING

Provning av fem sorters vin med choklad:

495 KR

Provning samt trerättersmiddag i
Arvids Restaurang & Bar:

1.095 KR

11 JANUARI & 10 MARS

15 FEBRUARI

Unna dig lite SPA-mys och stressa ner
inför helgen tillsammans med dina vänner
på SPA Mösseberg. Plockmat står framdukad i relaxrummet där du har möjlighet att köpa till svalkande drycker. Vid
fredagsmys får ni låna badrock, toﬄor
och handduk.

Låt barnen njuta på spa med bad i våra
härliga inom-och utomhusbassänger. Det
kommer hållas i en gruppaktivitet som alla
barn får delta i! Passa gärna på att boka en
spabehandling eller beställ något från vårt
spacafé. Pris per barn inkl. lån av handduk
och toﬄor.

FREDAGSMYS

495 KR

BARNENS SPA-DAG

295 KR

En vuxen per sällskap följer med och går
in kostnadsfritt. Vuxen som önskar bada
betalar 395 kr inkl. handduk och toﬄor.

NYHET: CÉLESTE GOURMANDERIE

En gourmand är en person som avnjuter god mat av högsta klass.
Céleste är en gourmetkrog för gourmander – helt enkelt ett gourmanderiee.

Under ledning av köksmästare Christopher Lai
kommer vi att servera en avsmakningsmeny fredagar
och lördagar.
Céleste Gourmanderie håller till i Kurorten Mössebergs
inre jugendsalong där vi erbjuder en utsökt och högklassig
upplevelse inspirerad av det franska och italienska
köket – kombinerat med en skandinavisk touch.
En typisk kväll i Céleste Gourmanderie:
Bröd, snacks, femrätters avsmakningsmeny samt
avslutande praliner.
Avsmakningsmeny: 1.500 kr. Vinpaket: 800 kr
Sällskap är varmt välkomna att boka Céleste Gourmanderie
även på andra datum. Kontakta oss för bokning.

PRESENTKORT
PERFEKTA GÅVAN!
En SPA- dryck, eller matupplevelse på Kurorten
Mösseberg passar alla typer av människor.
Därför är vårt presentkort ett säkert kort inför
alla högtider. Ge bort ett till dig själv också, så
blir upplevelsen dubbelt så trevlig. Vi lovar att
ta väl hand om din vän (och dig) när den dagen
kommer…

SOV GOTT!
Kurorten Mösseberg är det självklara valet för dig som söker ett hotell
utöver det vanliga. På kurhotellet har
vi 55 rum varav två är sviter. Stilen
på våra hotellrum varierar från tidigt
1900-tal till nutid. Kurorten byggdes
1904, så inget rum är det andra likt.
Vi har enkelrum, dubbelrum, sviter samt historiska rum efter kända
personligheter som bott på Kurorten
Mösseberg.

VÅRA POPULÄRA
SÖNDAGSBRUNCHER
FORTSÄTTER HELA
VÅREN!
Under utvalda vårsöndagar dukar
vi upp vår härliga brunchbuﬀé där
inget gott saknas och du får njuta
av en avslappnad dag i våra
vackra salonger.

295 KR

KURORTENMOSSEBERG.SE

