
FORÅRSFROKOST kl. 11-16 Tilmelding nødvendig
Vores traditionelle sæsonstart, hvor vi orienterer om planer for 2022, viser lidt rundt og byder på en let frokost 
med et glas vin. Kr. 195,- pr. deltager – Anpartshavere én gratis billet pr. anpart (max. 5)

Kunstgruppen på Glenholm udstiller 3.-31. juli Fri entré
På Facebook siden ”Kunstgruppen på Glenholm” kan du følge kunstnernes aktiviteter.

FERNISERING kl. 14-16
KUNSTDAG kl. 11-17 med arbejdende værksteder og forskellige indslag.

MUSLINGER kl. 12-14.30 Tilmelding anbefales
Løgstør Muslingelaug serverer frisktilberedte muslinger med brød og smør. En fantastisk oplevelse for muslingeelskere.  
Kr. 129,- pr. kuvert 

DEN STORE VINSMAGNING kl. 14-17 Tilmelding nødvendig
Den hidtil mest omfattende vinsmagning i vores historie. Du vandrer rundt til 8 forskellige smagestande, hvor de forskellige vine, 
med diverse tilbehør, præsenteres og skænkes Kr. 275,- pr. deltager – Anpartshavere kr. 195,-

DANSK VINDAG ÅBEN HUS kl. 13-16 Fri entré
Få et indblik i hvad der foregår på en dansk vingård.  I marken er der rundvisning kl. 14, og vineriet er åben kl. 13-15 

HØSTFEST kl. 18-22 Tilmelding nødvendig
Festen holdes på Næsbydale Badehotel, hvor vi starter med lidt snak om høsten, før vi skal nyde en lækker middag med 
diverse vine. En sjov aften, krydret med lidt quiz med fl otte præmier på højkant. Kr. 845,- pr. kuvert – Anpartshavere kr. 645,-

FROKOST-RUNDVISNING, med start kl. 11 Tilmelding anbefales
Frokosten består af  2 retter som du bestiller fra menukortet med ”Vinbondens Små Retter” 
inden rundvisningen går i gang  – så kom lidt før kl. 11. Rundvisning i mark og vineri varer godt en times tid, hvorefter 
du kan nyde frokosten i ro og mag. Kr. 195,- pr. deltager     Anpartshavere kr. 135,-     Drikkevarer tilkøbes

RUNDVISNING kl. 11 Tilmelding anbefales
Varighed ca. 1 time.  Voksne kr. 75,-     Børn gratis     Anpartshavere gratis

VINSMAGNING kl. 11-16
Smagesæt kan købes i baren fra kr. 85,-.  Vine kan også købes pr. glas, karaffel eller fl aske.

FROKOST kl. 12-16 Bordbestilling anbefales
”Vinbondens Små Retter” er berømt for de mange spændende smagsoplevelser man får når man bestiller forskellige retter 
og deles om dem. Retterne kan naturligvis også stå alene hvis man ikke ønsker at dele. Fra kr. 69,- pr. ret.

VINGÅRDEN ER ÅBEN Du kan gå rundt på egen hånd og nyde de skønne omgivelser – kvit og frit.

BUTIKKEN er fyldt med Glenholm produkter og gaveartikler.

BAREN byder på et stort udvalg af vine, cocktails, øl og alkoholfri drikkevarer, som kan nydes i haven, 
under parasollerne eller i drivhuset.

FROKOST – se perioden ovenfor + lørdag og søndag i juni.  
Servering af mad, udenfor perioden juli/august er muligt for grupper - forhør nærmere. 

MÆRKEDAGE

Vi glæder os til at se dig
Glenholm Vingård · Fjordlystvej 21, 9681 Ranum · mail@glenholm.dk · 98676966

JUNI, JULI & AUGUST

JULI & AUGUST

Event-kalender 2022
Fredag 27. maj
Lørdag 28. maj

Søndag 3. juli
Lørdag 16. juli

Lørdag 23. juli
Lørdag 30. juli

Lørdag 20. aug.

Lørdag 3. sep.

Lørdag 12. nov.

Onsdag, 
torsdag
og lørdag

Hver dag
Undtagen mandag

Hver dag 11-17
Undtagen mandag

Menukort samt mere info om arrangementer � ndes på hjemmesiden glenholm.dk


