Sostrup Slot & Kloster søger
samarbejdspartnere til F&B
Et Renæssanceslot fra 1606 - et Kloster fra 1992
Imellem Slot & Kloster ligger Avlsgården fra 1700-tallet, der indeholder 20
ferielejligheder samt Kampestenslængen fra 1300-tallet, der indeholder tre kursuslokaler.
Vores slotskøkken har op til 5 saloner tilknyttet restauranten samt en hyggelig slotsterrasse.
På Maria Hjerte Kloster har vi vores egen kirke. Der er også et kommercielt køkken, en
Pyramidesal sal i hjertet af klosteret med plads til 200 middagsgæster, 27 klosterceller med eget
bad samt opholds- og konferencerum. Bag klosteret er en stor privat klosterterrasse.
Vores største rum er gårdspladsen, hvor 4.500 siddende gæster deltog i open air Patti Smith
koncert og igen i 2022 gæster Verdensballetten. os med 1.500 gæster.

Vi søger den/de personer der kan se de mangfoldige og kreative muligheder her på
Sostrup. En person(er) som har faglig stolthed og ikke går på kompromis med kvalitet.

Kreative muligheder og gode råvarer

Vi søger personer, der er udadvendte, servicemindede og har erfaring indenfor vegetar køkkenet
til vores retræter og samtidig samarbejdspartnere, der kan afvikle vores kurser og fester med
ekstravagante menuer, evt. drive sommer restaurant i juli samt stå for morgenmad til vores
overnattende gæster i uge 27-33.
Du/I har måske allerede en forretning og ser at det kan kombineres med lejlighedsvise arrangementer på Sostrup og når det gælder retræter har du måske bare en passion for vegetar mad og
økologi og drømmer om at hygge om disse gæster, der typisk er 15-20 personer ad gangen i nogle
dage.
Aftalen vil være baseret på at du/I står for alt vedr. arrangementerne og afregner 10% af omsætningen til os. Vi er fleksible og behjælpelige i samarbejdet.
Der vil være mulighed for overnatning hos os.

Muligheder:
- Kurser og møder
- Retræter
- Private— og firmafester med op til 200 gæster
- Receptioner
- Bryllupper

- Events
- Weekend ophold der kan udbydes i hele Skandinavien
- Koncerter
- Sommer arrangementer for egne gæster såvel som for de mange sommer turister på egnen
- Busoperatører med bespisning og rundvisning
- Kreativ udfoldelse i de mange forskellige rammer
Vi ser et stort potentiale i en yderligere udvikling og etablering af restauranten i de meget unikke
rammer på Sostrup Slot. I sommersæsonerne 2020 og 2021 har der været fuld belægning på
morgenmaden på slottet fra vores mange feriegæster. Slottet havde fuld belægning på morgenmad og aftensmad i sommeren 2021. Både fra logerende gæster såvel som gæster fra det store
sommer opland.
På Sostrup Slot & Kloster hjælper vi hinanden og arbejder altid sammen. Vi bakker derfor også
100% op om restauranten og er altid parate med en hjælpende hånd.
Hvis du ønsker at høre mere, kan

du kontakte os på mail:

cbj@sostrup.org eller tlf. 8844

1200.

Sostrup Slot & Kloster
Maria Hjerte Engen 1, Gjerrild, 8500 Grenaa

