
Kokken Lars og Kenneth altid klar med et smil

Tapas med sødt og kaffe til

Pris 280 kr. inkl. opdækning

Hvem er vi?

Om os

Vi er et team af 4 fuldtidsansatte, og en 

masse skønne hjælpere der har været 

ved os gennem mange år. 

Det vigtigste er de gode historier 

omkring Vandrerhjemmet og alle de 

gode smil vi giver med på vejen.

Ifølge Ejeren Egon Petersen er det 

vigtigste, at alle får et "godmorgen med 

på vejen"... Og efter 27 år som ejer, er 

det blevet til mange Godmorgener på 

hans vej.

Kontakt os

Telefon: 86511966

Mail: info@skanderborg-danhostel.dk

Websted: www.skanderborg-danhostel.dk

DANHOSTEL 
SKANDERBORG
Kindlersvej 9, 8660 Skanderborg

Tlf. 86511966

MINDEHØJTIDELIGHED

Danhostel Skanderborg 

Vandrerhjem

Laksetatar på agurkeskive

Lille laksetimbale med sauce blanc

Forskelligt sortiment af pølser, f.eks små 

chilipølser, salami med hvidløg

Diverse toppings såsom oliven, 

hjemmelavet pesto, dadler m.fl.

Udvalg af danske og udenlandske oste, 

samt hjemmelavet hvidløgsost

Dadler svøbt i bacon

Chili cheesetops

Sticks med krydret mozarella

Jordbærcrunch i små glas

Hjemmebagt brød og smør

Kaffe og the

http://www.skanderborg-danhostel.dk/


Den gode afsked

Mindehøjtidelighed
Danhostel

Skanderborg

Det er ikke det letteste, at skulle tage 

afsked med en person, som man har 

delt minder og oplevelser med. 

Vi på Danhostel Skanderborg, hjælper 

jer med at få taget en god afsked. 

Vi ligger lige midt i den skønne 

Skanderborg bøgeskov lige ned til 

Skanderborg sø, her ånder fred og idyl. 

Her er der mulighed for en god snak, 

et spil på græsset eller en soppe-tur 

for de mindste. 

Boller, pålæg og kokkens kringle

Hjemmebagte boller med pålæg

Kokkens kringle

Småkager samt kaffe og the

Pris 149 kr. inkl. opdækning

“Danhostel Skanderborg har 

skønne rammer, til at kunne 

tage en god afsked med sine 

kære.”

Snitter, kage og kaffe

3 forskellige snitter med pålæg og pynt

Kokkens Kringle

Småkager samt kaffe og the

Pris 189 kr. inkl. opdækning

Den Meniges Kagebord

Kokkens kringle

Chokolade kage

Bagerens Lagkage

Kaffe og the

Pris 159,- pr. person

Bagerens Lagkage

Frugttærte med vaniljecreme

Brownies med frisk frugt

Små søde mund godter

Kaffe/the

Pris 119,- pr. person

Ved spørgsmål eller specifikke 

ønsker kontakt os på 86511966

Oberstens Kagebord

Danhostel Skanderborg lige ved Skanderborg sø


