
Nyhedsbrev fra Pichardt’s Restauranter  

 

 

Vi har været med Team Pichardt på 

skiferie i Sverige de første 3 dage af 

februar. 

 Vi var 15 personer fra det faste personale 

og tvillingerne var selvfølge også med. 

Vi havde en rigtig god tur, ok sne første 

dag. Meget iset og vådt sne fald anden 

dag og det øsede ned med regn, ok sne 

den sidste dag.  Bare godt at komme af 

sted  

Vi vil takke vores personale for en rigtig 

god tur, det gik bare så fint og vi har lagt 

billeder op på Facebook. 

 

 

Februar 2016 Kalender  

14. Feb.     

VALENTINS Brunch  11.30 til 15.00  

18-21 Feb.      

Vi er på ferie messe i Hamborg 

(normal åben på Generalen) 

27. Feb.   

Restauranternes dag på Maritimt 

center - suppe dag i Svendborg.  

Vi laver løgsuppe a la Generalen 

26-27. Feb.     

 Vi er på Ferie messe i Herning  

 (normal åben på Generalen) 

Påske frokost hele ugen på 

Generalen - Den store buffet 

 

SKALDYRS AFTEN  

Lørdag d.16 april 

 

 

 

Valentinsdags brunch  

på Generalen. 

Søndag den 14. februar 

 fra kl.11.30 til 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestil bord på tlf: 31 24 84 54 

 eller under vores booking på 

vores hjemmeside: 

www.housepichardt.dk 
 

 

Pichardt’s B&B og 
Hotellejligheder: 

Vi har i år udvidet med 3 ekstra 
lejligheder, da vi har købt 

endnu et hus i Tranekær by, 
som vil være klar til udlejning 
fra omkring 1maj.  Nu kan vi 

tilbyde 7 lejligheder og samlet 
set kommer vi op på  

32 senge pladser.  
Vores huse ligger på adresserne 
Slotsgade 50 og Nygade 4-6-8 

 
  

  

Åbnings tider på Generalen: 

Fredag:       11.30 til 21.00 

Lørdag:       11.30 til 21.00 

Søndag:      11.30 til 15:30 

Følg os på Pichardt’s 

Restauranter   

                                              

Børne brunch: 89.00 kr. 

Den fine kærligheds:  

150.00 kr. 

Den uskyldige brunch Vegetar: 

165,00kr.    

Den store kærligheds brunch: 

185.00 kr. 

Tilkøb: 30.00 kr. pr del 

Den søde kaffe og kage 

brunch: 95.00 kr. 

 

Messer: 

Jeanette tager på ferie messe til  

Hamborg og Herning: 

Sammen med turist og erhvervs foreninger, 

for at hjælpe på standen og selvfølge for at 

fortælle om det som Pichardt’s kan tilbyde 

vores og øens gæster 

http://www.housepichardt.dk/

