Sommer restaurant - Juli & August 2021

På lukrative vilkår udbydes enestående mulighed til kokken eller restauranten, der drømmer om at
skabe en unik sommerrestaurant i fantastiske omgivelser på Sostrup Slot & Kloster
Vores nuværende forpagter er optaget af andre projekter hen over sommeren så derfor søger vi nu
en ildsjæl, der ønsker at sætte sin kunnen på det gastronomiske landkort i en af områdets mest
spændende bygninger.
Kunde grundlaget er Slottets egne gæster, det store opland af sommerhuse samt lokal
befolkningen, der gerne kører til Sostrup fra hele Djursland.
Du vil få kollegaer, der brænder for at give gæsterne den højest tænkelige service og bakker op om
din restaurant med såvel bookinger som mersalg.
Vi forestiller os:
Du/I har solid erfaring og lyst til nye og spændende udfordringer. Du/I ser muligheder fremfor
begrænsninger og har en udpræget positiv indstilling til et godt samarbejde, og til at servicere
Slottets gæster.
Faglig stolthed er en selvfølge og du/I går ikke på kompromis med kvaliteten. Vi sætter pris på
lokale råvarer og økologi.
Du er kreativ i din tilgang til faget og parat til at komme med skæve og anderledes vinkler når det
gælder arrangementer.
Der er gode muligheder for udendørs grill arrangementer og andre oplevelser.
Du har sikkert allerede en spændende restaurant men kan se mulighederne i at drive en
sommerrestaurant med et stort kundeunderlag.
Sostrup Slot og Kloster har været gennem en smuk og gennemgribende restaurering. Vi har
ferielejligheder og klosterceller, der er a la carte restaurant på slottet med et stort køkken.
Samlet råder vi over ca. 120 sengepladser fordelt på lejligheder i Avlsgården og Klosterceller.
I juli og august 2020 besøgte mere end 4 .000 gæster os hvortil skal lægges adskilligt tusinde
dagsturister, der besøger park og slot og de mange sommerhus turister.
Åbnings perioden aftales indbyrdes.
Evt. mulighed for bolig på stedet.
For yderligere information, kontakt Carsten på: cbj@sostrup.org
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