
KURHOTEL SKODSBORG ÅBNER NY RESTAURANT 
MED PRIVATE DINING OG EKSKLUSIVT CHEF’S TABLE

Torsdag den 28. januar 2016 åbner Kurhotel Skodsborg sit nye gastronomiske rum:
The Restaurant by Kroun. Her vil køkkenchef Erik Kroun og hans team forkæle gæsterne 
med private dining og et eksklusivt chef’s table med udsigt til Øresund. Restaurant 
Manager Martin Troelsen garanterer service på internationalt niveau og matcher Erik 

Krouns mad med perlerne fra kurhotellets vinkælder.

DANMARKS SMUKKESTE CHEF’S TABLE

“Vi glæder os til at kunne forkæle vores gæster med en helt unik gastronomisk oplevelse i The Restaurant 
by Kroun; en oplevelse, der afspejler den ro og nydelse, du kun finder udenfor storbyens hektiske puls,” 

fortæller Mai Kappenberger, administrerende direktør for Kurhotel Skodsborg.

“Vores køkkenchef Erik Kroun og hans team tilbereder en menu med personligt touch til gæsterne og 
færdiggør eller præsenterer retterne ved bordet.”  Mai Kappenberger tilføjer: “Basen for deres kulina-
riske kreationer bliver et ét ton tungt carrara marmorbord, nok det smukkeste Chef ’s table i Danmark.” 

DEN ULTIMATIVE MAD OG DRIKKE

“Vores gæster forventer, at de smukke faciliteter på hotellet og i vores spa bliver fulgt op af spændende 
oplevelser på tallerkenen,” fortæller køkkenchef på Kurhotel Skodsborg, Erik Kroun, der har 
lagt navn til den nye restaurant. “Med The Restaurant by Kroun får vi et eksklusivt rum, hvor vi kan 

levere den ultimative oplevelse i form af mad, drikke og gæstfrihed.”

Erik Kroun har været overordnet ansvarlig for kurhotellets køkkenkoncepter siden efteråret 
2014. Han har tidligere arbejdet på Michelin-restauranterne Kong Hans’ Kælder og Søllerød 

Kro samt Sletten Kro. 

ÆGTE, HJERTELIG GÆSTFRIHED

“Vores gæster vil blive serviceret af vidende tjenere med hjerte,” fortæller Martin Troelsen, 
Restaurant Manager i The Restaurant by Kroun. “Vi har nøje håndplukket et team, der forstår at 
yde den særlige skandinaviske service med international standard, personlighed og passion for deres fag.” 

Martin Troelsen kommer fra en stilling som Restaurant Manager på Michelin-restauranten 
Marchal på Hotel D’Angleterre. Martin er udlært tjener fra Kong Hans Kælder og optaget 

i Dansk Sommelier Forening.
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VEJEN MOD AT BLIVE NORDENS FØRENDE KURHOTEL

Åbningen af The Restaurant by Kroun er et led i en langsigtet design- og udviklingsstrategi i 
samarbejde med arkitekt Mikael Mammen, der specialiserer sig i helhedsløsninger for barer, 

restauranter og hoteller.

“The Restaurant by Kroun er det perfekte supplement til vores mere uformelle spisesteder; The Lobby, 
hvor gæsterne mødes til lette måltider, en kop kaffe eller cocktails, og The Brasserie, hvor gæsterne nyder 
en 3-4 retters menu fra kortet eller “måltidet”, som hver dag bliver kreeret af Erik Kroun,” fortæller 
Mai Kappenberger. “Den gastronomiske opgradering er endnu et skridt på vejen mod at blive nor-

dens førende kurhotel.”

MERE INFORMATION OG FOTOS

Kontakt Mai Kappenberger på mai@skodsborg.dk eller mobil 2030 2811 for at få yderligere
 informationer om The Restaurant by Kroun og/eller højtopløselige fotos.

FAKTA OM THE RESTAURANT BY KROUN

The Restaurant by Kroun serverer enkel, naturlig mad med substans, 
baseret på sæsonens bedste lokale råvarer.

Åbner torsdag den 28. januar 2016
Åben: Torsdag til lørdag kl. 18.30-23.00

Adresse: Skodsborgvej 139, DK-2942 Skodsborg
Telefon: +45 2790 2860

Mail: TheRestaurant@skodsborg.dk

8-retters menu: 900,- kr.
Tilhørende 8 mindre glas vinmenu: 900,- kr.

8-retters fuld pakke med champagne, vinmenu, menu, vand og kaffe: 2.000,- kr. pr. kuvert

Det er muligt at booke The Chef’s Table eksklusivt til selskaber på 8 til 14 personer.
Det er muligt at booke The Restaurant by Kroun til private selskaber.

Køkkenchef: Erik Kroun
Restaurant Manager: Martin Troelsen



MERE OM KURHOTEL SKODSBORG

Kurhotel Skodsborg er et internationalt kurhotel baseret på enkle nordiske traditioner, 
hvor natur, historie og skønhed smelter sammen med viden, passion og innovation.

Kurhotellet, der blev etableret i 1898, ligger i Nordsjælland, mellem Øresund og skoven, 
direkte op til Dyrehaven, og kun 20 minutter i bil fra Københavns centrum.

Kurhotellets filosofi bygger på grundlæggeren læge Carl Ottosens principper om det 
sunde liv, og hotellets spaafdeling tilbyder unikke spa- og fitnessfaciliteter i bygninger 

designet af Henning Larsen Architects.

Kurhotel Skodsborg tilbyder desuden state of the art møde- og konferencefaciliteter samt 
et køkken baseret på sæsonens bedste lokale råvarer.

FAKTA

Kurhotel Skodsborg er et nutidigt hotel med unikke, veldesignede spa- og fitnessfaciliteter, 
topmoderne møde- og konferencelokaler samt loungebar og restaurant.

85 lyse, moderne værelser og suiter

The Lobby

The Brasserie

The Restaurant by Kroun

Køkken Rex – showkøkken til lærerige, hands-on kokkeskoler

Spa og fitnessfaciliteter i international topklasse

Tagterrasse med soldæk

Privat badebro

23 konference- og selskabslokaler

240 gratis parkeringspladser

Genoptræning og rekonvalescens på My Life Care

Andre sundhedsspecialister
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