Pichardt’s
Restauranters.
Nyhedsbrev 01-04-2014

Pichardt’s i Svendborg - Brogade 13
5700 Svendborg - 31 24 84 54
Generalen i Tranekær - Slotsgade 82
5953 Tranekær - 62 53 33 03.
Gastro butik i Tranekær – Slotsgade 82

Nyt NYHEDSBREV.. endelig...

5953 Tranekær - 62 53 33 03.

Så er vi i gang igen…
Selv om vi var startet i begyndelsen af januar, har vi haft en så travl opstart, at vi har
måtte prioriterer vores arbejdsopgaver og en af dem har så været vores nyhedsbrev.

Kalenderen:

Men nu kommer det og med en masse gode nyheder samt info og hvad vi nu går
rundt og finde på. Et af de nye tiltag er vores daglige landmenu. Vi har såmænd bare
taget landkosten og udvidet med en oste anretning (el. dessert til damer) samt et
godt glas vin af passende karakter til KUN 275,-kr.
Vi har som sædvanligt også lavet et tema for 2014 og der er: Modsætninger… og det
er for at skabe oplevelser med forskellige smag og sammensætning og så for at holde
os oppe på tæerne. Jeg har nærmest skrevet en afhandling om det på vores
hjemmeside, til fri afbenyttelse.
Til i år har vi planlagt en masse gode oplevelser, vi kan blot nævne vores kommende
SKALDYRS aften d.12 april, (se længere nede) Påskeåbent på Generalen, Opera
Koncert på Generalen d.10 maj med …, Helstegt gris til St.Hans, en koncert med den
kongelige opera d.8 august, Høstbal i september, De store vildtaften i oktober /
november, vinsmagning fra Chile og meget mere… Vi gør som vi plejer, noget nyt
hver år.
På madsiden udvider vi vores koncept med en ISBUTIK i Tranekær, i den gamle slots

På Pichardts:
Landmenu kød og ost.
Vi gi’ et slagtilbud hver dag:
Dagens kød og anretning med
ost (el. dessert) samt 1gl. vin
KUN 275,00kr. pr cov.

Stegt flæsk... spis hvad
du kan
Den klassiske serveres
hver onsdag
Grambogaard flæsk, nye
kartofler cremet sauce
KUN 169,00kr. pr cov.

pavillon ved bredden af slotssøen. Vi har altid lavet vores egen is, men nu kommer

Et glas til velkomst.

det som Take Away i bæger el. 1l. mål til egen fryser. Og smagen… tja..vi laver bla.

Hver fredag byder Jeanette på
et glas til velkomst og finder
på nye drinks og vine til
glæde for vore gæster.

chokolade – citron, sommerbær og ristede nødder, Banan med rom og vanilje og et
par stykker mere af hvad vi får lyst til.
Vi er ved at få lavet ny hjemmeside, med en masse tiltag. Et af dem er at man nu kan
reserverer bord direkte på siden via sin mobil el. tablet. Et andet er at vi har gjort det
nemt at bestille menu / buffet til sit selskab via et ordre system, hvor man i ro og fred
kan afkrydse det man kunne tænke sig, sende det direkte via et link, få en pris med
det samme og ikke skulle sidde med og fumle med en masse papirer og selv krydse
af. Naturligvis kan man printe en kopi eller gemme det på sin pc. Og så sætter vi
vores netbutik op igen med alt godt i køkkengrej og gastronomiske lækkerier med
Online bestilling og direkte levering (el. afhentning). Vores nye web vil være fuld
funktions dygtig til den 1. juli.
Et andet tiltag på den nye hjemmeside er en ny form for EVENT kalender, der giver
mulighed for, at direkte at bestille plads til eks. en vinsmagning el. koncert og

Skaldyrs aften
lørdag d.12april…
En stor aften med alt i
skaldyr: hummer, krabbe,
musling, østers, rejer, og m
andet samt 3 varme
specialiteter og en Grand
dessert. 575,00kr.
Serveret ved hvert bord.

samtidig linke den til sin Facebook, så man kan inviterer el bare vise hvad der sker.

Årets skaldyrs aften… og lidt fisk og dessert.
Lørdag d.12 april fra kl.18.00
Så er der skaldyr for alle pengene på Pichardts. Vi sørger for et stort fad med en
masse kold og varme skaldyr, lune retter og en suppe, samt en lækker forårs dessert
til at slutte af på. Hummer fra USA, kammuslinger fra Stillehavet, blå muslinger,
jomfruhummer, rejer, blæksprutter, krebs, krabbe og meget andet godt. Servers med
flere slags dressinger, brød og toast. Pris pr. cov. 575,-kr - Vinmenu kan tilkøbes.

PÅSKE åbent i Generalen
Vi åbner for 5 sæson på
Generalen i Tranekær, med
lette påske retter med laks,
lam og chokolade æg.
Åbent fra torsdag til
søndag.

SE hjemmesiden for info.

Generalen åbner i Påsken fra 17.4 t.o.m.20.4
For 5 sæson åbner vi til den gode påskefrokost.
Vi åbner som vanligt skærtorsdag kl. 12 til en god påskefrokost og har sat en stor buffet op med bl. laks, rejer, sild , lam og
kalv. Dertil gode oste og chokoladeæg med syltet ananas og vores klassiske æble crumbel. Aften menuen består af 3 forretter,
med laks, lammepate eller saftige rejer. Til hovedret tilbydes lammeskank, bagt Rødtungefilet eller en god bøf.
Vi har åben fra torsdag til og med søndag fra 11.30 til 21.00 i køkkenet. Reserver bord på 62 53 33 03

Vores selskab!.. Det er hos Pichardt’s
for den gode mad og service!
Generalen i Tranekær - Pichardt’s i Svendborg…
byder på en total oplevelse med stemningsfuld atmosfære, lækker mad og gode
vine i vores restauranter. Nyd en Langelands velkomstdrink på lokal æblemost
og mousserende vin ved vores bar eller måske på terrassen og der er flot pyntet
op i vores flotte traditionsrige lokaler til middagen…
Vi har plads op til fra 12 til 150 af Deres gæster og
vi glæder os til at betjene Dem.
Selskabs tilbud 2014:
Velkomstdrink med små snacks.
3 retters menu efter eget valg fra efterårskort 2014.
Hovedretten serveres 2 gang.
Ad libitum og frit valg af vine: hvid, rød og dessert, præcist tilpasset
menuen ud fra vores specielle efterårsvinkort.
Frisk brygget stempel kaffe og the, 1 cognac el. likør pr cov.
samt huset hj.lavet chokolader.
Ad libitum Isvand og div. sodavand samt lokal øl under middagen.
Pris pr. cov: 650,00kr pr cov. ALT INCL.
Arrangementet har en varighed af 5 timer –
Yderligere timer koster 475,00kr pr. time plus forbrug.
Se vores web for yderligere information.

Mail: Pichardts@mail.dk WEB: www.housepichardt.dk

