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Løjt Kro

Unikke og smukke omgivelser  
på Løjt Kro.

SIDE 16-17

Bryllup

Lad drømmen blive til virkelighed 
og sig ”ja” i idylliske rammer på 

Restaurant Knapp. Det bliver med 
garanti en oplevelse for livet.

SIDE 10-11

Natur

Nyd den smukke natur rundt 
omkring Restaurant Knapp – og tag 
på vandretur i Jørgensgård Skov til 
Åbæk Strand eller på Knappstien.

SIDE 8-9

Historie

Bliv revet med af historiens vinge-
sus på Restaurant Knapp. Oplev 

hvordan nostalgien er blevet 
bevaret på det gamle traktørsted.

SIDE 14-15

Tradition, 
atmosfære 
& hygge

Varme og skønne ord, som altid 
er på læberne, når man besøger 
Restaurant Knapp. Kom ind og 
nyd en dejlig oplevelse for alle 
sanserne.

Selve Knappen tager sig indbydende ud med sine 
charmerende bygninger, som står i flot kontrast til 
de mange dekorationer, udsmykninger og gamle 
hvide havemøbler, som præger den grusbelagte 
plads foran restauranten – jo, her føler man sig 

straks velkommen. Atmosfæren fortsætter in-
denfor i de hyggelige lokaler, som er smagfuldt 
indrettet i den gamle bevarede stil og udsmykket 
med utallige gamle billeder, som pryder væggene 
sammen med de flotte gardiner langs vinduerne 

– næsten som at sidde på det gamle traktørsted 
igen. Man kan næsten kun læne sig tilbage og 
glæde sig til, at forestillingen går i gang.

Hovedordet er gourmet, og restaurantens køk-
ken er altfavnende – fransk inspireret – men 
det er de friske danske råvarer, når de topper i 
havet, i haven, på marken og i skoven, som er de 
væsentligste ingredienser. Årstiden følger med 
og danner smukke og fantasifulde anretninger 
for både gane og øjne, og man mærker i høj 
grad kærligheden til de gode råvarer i hver en 
bid. Derfor er menuen aldrig ens men varierer fra 
måned til måned – afhængig af hvad, naturen kan 
bidrage med, og afhængig af årets gang.  
Påske, pinse og jul har selvfølgelig faste pladser, 
men andre arrangementer som Valentinsaften, 
Skt. Hans Aften, Høstfest, Mortens Aften og Hal-
loween er også at finde på kalenderen – så tjek ind 
på stollig.dk eller Facebook for at blive opdateret.

“Man kan næsten kun 

læne sig tilbage og 

glæde sig til, at fore-

stillingen går i gang.”

KNAPPEN – I PERFEKTE OMGIVELSER UANSET ÅRSTIDEN

Restaurant Knapp · Stennevej 79 · 6200 Aabenraa · Tlf. 74 62 00 92 · www.stollig.dk

Løjt Kro · Løjt Storegade 24 · 6200 Aabenraa · Tlf. 74 62 00 92 · www.stollig.dk

Når man ankommer til Restaurant Knapp 
og står ved den hvide bro, som fører 
over til selve restauranten, ser man et 

udskåret skilt – lidt som en gammel tysk sol-
daterhjelm fra Kejser Wilhelms tid – hvor der 
står: ”Etablissement Knapp 1893-1993”. Her 
starter historien om det gamle traktørsted, som 
i begyndelsen var et yndet udflugtssted med 
”Æ Kleinbahn” for folk fra Aabenraa og omegn, 
men som langsomt udviklede sig fra traktør-
stedet ”Æ Knapp” over kro til spisested i ab-
solut topklasse – og nu er lokalkendt i næsten 
hele Danmark som ”Knappen”.

Her får man det hele. Traditionerne holdes i hævd 
– kaffen serveres i flotte gamle sølvkander sam-
men med den gamle sønderjyske kage ”Æ Brøtort” 
– søen, den hvide søpavillon, skoven og den gamle 
stråtækte vandmølle ligger foran restauranten og 
nærmest indhyller stedet i idyl og romantik. 
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Se & læs mere
om Restaurant Knapp

på vores hjemmeside 

www.stollig.dk

eller besøg vores Facebook 

Knapp Restaurant

Vi er også medlem af:
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TJEK IND.. .

Vi 
står 
bag...

· Kaffe med kage

· Velkomst

·  5-retters gourmetmenu med to 

overraskelser fra køkkenet

· 4-retters vinmenu ad libitum

· Kaffe med sødt

· Overnatning

· Morgenmad

Værelser
på Knapp
Knappen råder over 4 dobbeltværelser samt 8  

dobbeltværelser og 2 enkeltværelser på Løjt Kro.

Alle værelser er klar til TJEK IND efter kl. 15.00.

· Enkeltværelse DKK 1.050,-

· Dobbeltværelse  DKK 1.200,-

· Lejlighed  DKK 2.000,-

Priser er inkl. morgenmad.

Der vil være mulighed for at købe kaffe og kage eller 

vin, som man kan indtage på terrassen, tage med 

på værelset eller nyde i vores hyggelige Kunkelstuer 

– og lade tiden gå tilbage.

INTERNET

Knapp frit internet – ingen kode på netværk

Løjt Kro frit internet – kode: Malthe14

TEKSTER

Restaurant Knapp

LAYOUT

Mohrdieck Tryk A/S

DISTRIBUTION

Mohrdieck Tryk A/S

FOTO

Christian Daugaard

www.fovidro.dk

Knapp’s 
Gourmet- 
ophold
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•  Datter af Tina og Per Dupont, født i 1987 
og opvokset på selve Knapp

•  Har altid vidst, at hun ville gå i sine 
forældres fodspor

 
•  Gik i lære som tjener på Hotel Fakkel-

gaarden i 2004 og blev udlært i 2008, 
hvorefter hun blev restaurantchef på 
Hotel Fakkelgaarden 

 
•  Blev efterfølgende udlært hotelchef samt 

sommelier i København og kom hjem for 
at hjælpe med at overtage Knapp i 2013 

Sabrine
    Dupont
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Jørgensgård Skov byder på mange dejlige turmuligheder både 
for cyklister og for folk, der vil nyde skoven til fods. Der er 
mange fine stisystemer at vælge imellem. Cyklister kan fx 

vælge at cykle ud ad Knappstien, som kan fanges fra Gl. Kongevej. 
Knappstien løber nord for Jørgensgård Skov, og den er oprindeligt 
en tidligere ”Kleinbahn”, som nu er lavet om til en dejlig cykel- og 
gangsti, som går helt ud mod Stollig. Stien ender ved en asfalteret 
vej, og her kan man dreje til højre og cykle ind mod Åbæk Strand 
og herfra videre ind i selve Jørgensgård Skov. 

Vælger man at tage en tur i Jørgensgård Skov til fods, kan man 
vælge at starte helt inde fra Aabenraa by, fra Lindsnakkevej, hvor 
man kan ”hoppe” direkte på skovvejen ”Kystvejen”. 

Nyd et ophold på 
Restaurant Knapp 

i smukke omgivelser

NYD DEN SØNDERJYSKE NATUR – TURE I JØRGENSGÅRD SKOV SAMT PÅ KNAPPSTIEN

Kystvejen er den sydligste skovvej i Jørgensgård. Den går først 
bagom Jebsens arealer, og efter ca. en kilometer kan man vælge 
at dreje til højre ned ad en lille idyllisk skovsti, der går helt tæt på 
kysten på en ca. 1½ kilometer lang rute. 

Turen ad denne lille sti er meget smuk. Man går op og ned, over 
store rødder, over små broer over bække, og hele tiden kan man se 
vandet. Man passerer smukke gamle træer undervejs, bl.a. Kaptajn 
Bruhns Bøg, hvor der i gammel tid var festplads. Her sejlede byens 
befolkning ud og holdt fester. På gåturen er der bænke undervejs, 
så man kan holde et hvil og sidde og nyde udsigten ud over fjorden. 
Stien ender ved Åbæk, hvor der er badestrand, borde og bænke 
og bålplads. Har man børn med, er der her rig mulighed for, at de 

kan kigge efter krabber, vandmænd og andet interessant i vandet 
eller lege ved de store gamle træer, der læner sig ud fra de stejle 
skrænter, der er nær grillpladsen. Man kan herfra gå tilbage til byen 
ad Kystvejen. 

Undervejs tilbage passerer man den store træskulptur ”Viking- 
en”, som i 1995 blev skåret af den litauiske trækunstner Julius  
Urbanavicius. Vikingen står og skuer ud over fjorden, og det samme 
kan varmt anbefales alle at gøre, idet man fra den lille åbne plads, 
hvor kunstværket står, har en af de smukkeste udsigter ud over 
fjorden og det omgivende landskab. Skoven er varieret i dette om-
råde, hvor der bl.a. går kvæg og græsser i de lysåbne indhegninger 
om sommeren.
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Drømme-
bryllup 
• Aperitif

• 3-retters gourmetmenu

• Vinmenu ad libitum

• Kaffe & te

• Fri øl, vand & vin

• Natmad

Sammen med vores dygtige køkkenchef 

Steen Handler sammensætter I en gastro-

nomisk oplevelse, som passer til jeres 

ønsker.

Lad drømmen

BRYLLUP PÅ KNAPPEN – I IDYLLISKE RAMMER MIDT UDE I SKOVEN
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Lad drømmen
blive til virkelighed…

BRYLLUPS-
KAGEN
Vores konditor Jesper Johansen laver de 

smukkeste bryllupskager. Udfra jeres ønsker 

til smag og udseende specialdesigner Jesper 

den perfekte kage til jeres store dag.

FESTSALE 
Med fire forskellige festlokaler kan vi 

altid tilbyde jer de bedste omgivelser til 

jeres bryllup. Lokalerne har forskellige 

størrelser, og det største kan rumme 

op til 120 personer.
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Sig”ja”i pavillonen midt på søen...
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Der var engang et lille, hyggeligt traktørsted i landsbyen 
Stollig på halvøen Løjt Land – ikke langt fra Aabenraa. En 
gul og hvid bygning med en fin overdækket terasse, hvor 

gæsterne kunne nyde en bid brød, en kop kaffe eller et styk-
ke af den hjemmelavede ”Brøtort” – den populære sønderjyske 
rugbrødslag kage.

De lokale elskede stedet og valfartede dertil hver eneste gang, 
solen tittede frem over det bakkede og frodige Løjt Land. Så sad 
børnefamilier, ægtepar og bedsteforældre rundt omkring ved de 
karakteristiske hvide serveringsborde på pladsen foran bygningen 
og nød tilværelsen en times tid eller to. Måske fik børnene lov til 
at løbe ned til vandmøllen for at lytte til vandets brusen eller op i 
den omkringliggende bøgeskov eller hen til søen, hvor ænderne 
svømmede rundt og lod sig fodre. Det var livet for både ænder og 
mennesker.

Etablissementet hed Knapp, og det gør det såmænd stadig. For 
eventyret har aldrig fået en ende. Det lever endnu, og hver dag 

føjes nye kapitler til fortællingen om Æ Knapp, der har udviklet 
sig fra traktørsted over kro til spisested i den absolutte topklasse.  
Kender man Knapp, kender man Sønderjylland. 

I 1988 genåbnede Hotel og Restaurant Knapp efter en omfattende 
renovering, hvor Per Dupont sammen med sin hustru Tina Dupont 
åbnede dørene som forpagter for stedet – købt af skibsreder Hans 
Michael Jebsen.

I 2011 blev Tina Dupont alvorligt syg og afgik desværre ved døden i 
2012 – Sabrine Dupont, ældste datter af parret, kom hjem fra Hotel 
Fakkelgaarden for at drive Restaurant Knapp videre i familiens ånd. 

Det er oprindeligt skibsreder, storkøbmand og kgl. agent Jørgen 
Bruhn, der i 1836 opfører en stampemølle med tilhørende trak-
tørsted her ved Stenbjerg Mølleå. Jørgen Bruhn er Aabenraas alt- 
dominerende reder i første halvdel af 1800 – tallet og på det tids-
punkt landets største af slagsen. Møllen blev opført på en grund, 
der har tilhørt familien siden 1711. Så mens kornet bliver malet, får 

Bliv revet med af

historiens 
vingesus

HISTORIEN OM KNAPP PÅ BAKKESKRÅNINGEN

Skibsreder og kgl. agent Jørgen Bruhn besluttede i 
1836 at opføre en stampemølle med tilhørende trak-
tørsted ved Stenbjerg Mølleå på Løjt Land. Gæstgi-

veriet og møllen var i de første mange år uløseligt forbundet 
– mens kornet blev malet og klæde valket, fik bønderne sig 
en sludder og en punch. Møllen stoppede som aktiv mølle 
midt under 1. Verdenskrig.

”Æ Knapp”, som restauranten hedder i folkemunde, har kun 
haft få ejere. Familien Bruhn stod som ejere til 1892, hvor-
efter familien Kunkel overtog og drev kroen indtil 1969. Der 
blev den solgt til Kaino og Peter Jacobsen, som drev stedet 
indtil 1987.
Skibreder Hans Michael Jebsen overtog bygningerne 
og satte gang i en større renovering og ombygning for at 
bringe stedet op til tidens standard.

I april 1988 genåbnede Restaurant Knapp ved det nye 
forpagterpar Tina og Per Dupont, som sammen har skabt 
de rammer, som i dag kendetegner stedet.

Tina Dupont døde den 17.10.2012 af en kræftsygdom.
I april 2013 – i forbindelse med 25 års jubilæet af Knappen 
og som led i et generationsskifte - overtog datteren Sabrine 
Dupont forpagtningen af restauranten, og hun fører nu ste-
det videre i samarbejde med sin far – stadig i fuld respekt 
for stedets historie men samtidig med sans for nye tiltag, 
ideer og udfordringer – dog så Restaurant Knapp til sta-
dighed vil være ”Æ Knapp”.

FAKTABOKS
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bønderne sig en sludder og en enkelt kaffepunch på traktørstedet, 
der i folkemunde hurtigt får navnet Æ Knapp. 

I 1891 blev det endnu lettere at komme ud til traktørstedet, da 
lillebanen eller bare Æ Kleinbahn blev anlagt mellem Aabenraa 
og Løgumkloster. Ved Stentoft, cirka 100 meter nord for Knap-
pen, blev der anlagt en lille holdeplads – et enkelt trinbræt – så 
gæsterne let og bekvemt kunne komme ud af byen og ud i de natur- 
skønne omgivelser ved Knappen. Alt sammen til stor glæde for den 
lokale gæstgiver Karl Kunkel, der sammen med sin søster Auguste 
har overtaget Æ Knapp i 1893. Karl Kunkel blev ved siden af ar-
bejdet på Knapp også stationsforstander og står som sådan for 
billetsalget helt frem til 1926, hvor jernbanen indstiller driften. På 
det tidspunkt er møllen også lukket ned, så familien Kunkel kon-
centrerer sig i årene, der følger, alene om krodrift. Karl og Auguste 
blev afløst af en efterkommer, som med stor succes driver Knapp 
helt frem til 1969, hvor den sidste Kunkel på Knapp, Heinrich  
Kunkel, takker af.

Da finskfødte Kaino og danske Peter Jacobsen kommer til Æ 
Knapp, er det et forfaldent og nedslidt sted, de overtager. De bru-
ger derfor flere år på at få Knappen sat i stand, og da Peter Ja-
cobsen er en dygtig håndværker, kan han selv tage fat, når huset 
trænger. Og det gør det i den grad. Der er konstant noget at se 
til i den efterhånden 133 år gamle bygning – alt imens Kaino 
Jacobsen knokler i køkkenet. Parret får langsomt men sikkert 
bygget en virksomhed op, som begynder at køre rundt. Det er 
specielt ældre mennesker, der strømmer til Æ Knapp, hvor de 
hygger sig med kaffe og kage – parret formår at genoplive gamle 
traditioner, som fx pinseturen, hvor gæsterne vandrer på Knapp-
stien langs de gamle jernbanesveller inde fra Aabenraa og helt 
ud til Stollig.

Det er hårdt arbejde hele døgnet rundt, og det trækker store vek-
sler på værtsparret, så i midten af 1980-erne begynder de så småt 
at tale om at trække sig tilbage, og uroen spreder sig i lokalsam-
fundet for hvad nu med Knapp? Hvad skal der ske? Hvem kan 
overtage – og vil det nogensinde blive det samme igen?

En ombygning med hjerteblod 

Det bliver den i Hongkong bosiddende erhvervsmand Hans  
Michael Jebsen, der i 1987 overtager etablissementet. Hans  
Michael Jebsen er ud af en gammel skibsrederfamilie, der 
gennem generationer har boet på Løjt Land, hvor han også selv 
har tilbragt mange timer, bl.a. på Knapp, så der er hjerteblod og 
følelser på spil, fortæller han om købet og den efterfølgende 
restaurering, der står på i lidt over et år.

Under restaureringen vælger Hans Michael Jebsen bl.a. at tilføje 
et tårn på bygningens nordlige side for derigennem at skabe et 
mere harmonisk ydre. Festsalen i stueetagen gennemgår også en 
total forandring og får plads til 120 gæster. Ved samme lejlighed 
udvides køkkenfaciliteterne betragteligt, hvilket hurtigt viser sig at 
være en rigtig beslutning. 

Folk valfarter simpelthen til Knapp men må dog væbne sig med 
tålmodighed, for først den 3. april 1987 slår Hotel og Restaurant 
Knapp dørene op. 

1987. Det var lykkedes at finde en interessent til stedet:

ikke kom til at fremstå som en (dyr!) flamme, der hastigt brændte ud?

beæret ”Knapp”  med deres besøg ved flere lejligheder. Billeder herfra vil 
tone frem i den efterfølgende billedrække.

ringsborde på terrassen. I

men med pavillonen.
(Foto v./forfatteren den
10.6.1989).

Ved juletid er Knappen altid en oplevelse for såvel ganen som øjnene.

Overtjener Jørgen Johannsen, 
hvem forfatteren skylder megen 

tak for benyttelse af mange 
fotooptagelser fra hans store 

billedsamling, har just afryddet 
et af de gamle serveringsborde 

på terrassen. I baggrunden 
Mølledammen med pavillonen.

(Foto v/forfatteren den 
10.6.1989)

familiefester til det rolige badehotel for ferierende gæster fra flere 

at finde en ny k ber, som havde mod å at drive det folkekære udflugtssted 

Aabenraa Byråd var vært ved en middag på Knapp den 3. august 1990. Byens borgmester Jørgen Witte ses til højre for Dronning 
Margrethe, som bydes velkommen af fru Tina Dupont Holdt, der overrækker boggaver til Dronningen. Værtsparrets lille datter, Sabrine 
(1987), er ikke spor benovet over den høje gæst, som hun umiddelbart forinden overrakte en buket blomster. (Den fotograferende herre 
bag restauratør Per Dupont Holdt er Knapps PR-medarbejder, qua forfatteren). (Foto v/pressefotograf Helge Grøhn)

”Jasmunds Kiosker” udgav i 
1947/48 en række postkort 
med motiver fra Aabenraa, 
herunder også fra Knappen.  
Et af dem visende udsigten  
fra den overdækkede balkon.
(Billedet fra overtjener Jørgen 
Johannsen, Storegade 5)

Om en ting lykkes, er 
oftest også personbe-

stemt. Således som 
tilfældet er det med 

værtsparret Per (1961) 
og Tina (1963)  
Dupont Holdt.

(Foto Ole Thomsen)
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I midten af 1990-erne overtager Tina og Per Dupont Løjt Kro, der 
ligger blot 4 kilometer fra Æ Knapp – igen er det erhvervsmanden 
Hans Michael Jebsen, der opkøber den bevaringsværdige byg-

ning, og han istandsætter den efter alle kunstens regler.

Løjt Kro menes at være grundlagt i landsbyen Løjt Kirkeby i 1661, 
men den nuværende bygning er fra omkring 1820. Huset skif-
ter karakter en del gange op igennem historien og har bl.a. været 
malet gul med grå sokkel, før bygningen får sit nuværende ud-
seende med hvid facade, sprossevinduer og rødt tegltag.

Kroen ligger midt i hjertet af landsbyen, der byder på flere flotte 
istandsatte ejendomme, bl.a. præstegården blot få meter fra kroen. 
Der er i alt 10 værelser på Løjt Kro, der efter restaurering bliver 
indrettet som hotel garni, så gæsterne på Restaurant Knapp får 
tilbudt at overnatte her på stedet, hvor de også kan indtage mor-
genmaden – endda i et af de smukkeste selskabslokaler på egnen.

Indendørs er Løjt Kro meget mere, end dens beskedne ydre giver  
sig ud for. Her er et sandt overflødighedshorn af finesser, an-
tikviteter, malerier, chatoller, spejle, standure og ikke mindst et 
kraftigt plankegulv, der knirker så meget, at drømmen om det ægte 
kroophold synes at være gået i opfyldelse. 

Unikke og smukke omgivelser på 
Løjt Kro
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Restaurant Knapp råder over 4 dobbeltværelser på selve 
matriklen, hvilket ikke er ret mange i forhold til antallet af 
overnattende gæster. Derfor passer det også perfekt, da 

familien Dupont i midten af 90-erne får mulighed for at overtage 
forpagtningen af Løjt Kro, som ligger blot 4 kilometer fra Æ Knapp 
– nemlig midt i Løjt by.

...mere end et alternativ til 
Restaurant Knapp

OVERNATNING FOR FEINSCHMECKERE

Praktisk info:
Al indtjekning foregår fra Restaurant 

Knapp...

·  her modtages nøglen til Løjt Kro/

værelset

·  her aftales spisetidspunkt på 

restauranten 

·  her er der mulighed for at nyde en 

kop kaffe med kage evt. på den 

flotte terrasse

·  her fås vejbeskrivelse til Løjt Kro for 

indkvartering

Ca. et kvarter før spisetidspunkt er 

der afhentning til restauranten. 

Knappen har egen bus, som både 

henter og bringer gæster fra/til Løjt 

Kro.

Morgenmaden indtages på Løjt Kro. 

Udtjekning foregår på Løjt Kro.

OBS
VI HAR OGSÅ PLADS TIL HELE FAMILIEN I VORES LEJLIGHED...

Pris:4 personers lejlighed 
med morgenmad 

kr. 2.000,-
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Gastronomi udover 
det sædvanlige…
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udover ...skabt med dygtighed, 
omhu og de bedste råvarer.
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Ud fra devisen om, at man får bedre vine, når man køber dem 
selv, har Per Dupont i dag også egen import af vine fra Al-
sace, Italien, New Zealand, Californien og Chile.

Gennem Dupont’s Vine er det muligt at købe vine til importpris 
uden fordyrende mellemled.

Samtidig ved man, at vinene er specielt udvalgt af Per Dupont, 
som ikke alene er en stor vinelsker men også en stor vinkender. 
Han har på rejser besøgt mange af de vindistrikter, hvorfra vinen 
kommer, og har derved sammensat et bredt sortiment af vine i alle 
pris klasser.

Dupont’s Vine leverer også vingaver til alle festlige lejligheder, 
kreerer gavekurve til receptioner eller pakker vin til firmagaver.  
Ønsker man at udvide sortimentet i sin egen vinkælder, er Per  
Dupont klar med både vin, råd og vejledning.

Dupont’s 
Vine 

– gaver
 til e

nhver 
lejlig
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.
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PER DUPONT HOLDT

•  Født 1961

•  Gik i lære som kok i 1976 på Thorning Kro 

•  Souschef på Hotel d’Angleterre i København i 1980

•  I Tivoli i København i 1982

•  Et år som kok i Frankrig 

•  Køkkenchef på Restaurant Viking i Aabenraa 

•  Startede på Knapp i 1987

Per Dupont 

Holdt
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Historien går 6 år tilbage, hvor vores højt elskede mor,
min fars kone og partner, Tina Dupont, bliver ramt af kræften. 
Vi ved alle, at alt dog har sin pris her i livet, og Tina betalte sin.

Lægerne giver hende 14 dage, men hun er en sej og stædig kvinde. 
Hun tager derfor kampen op mod kræften og bliver hos os endnu et år.

Hun taber til kræften d. 17/10-2012 på en smuk efterårsdag med
masser af solskin. Hun bliver begravet i et sandt flor af blomster og
musik, et følge som kun dronningen af Restaurant Knapp er værdig.

Vores historie...

Foto: Karen Ahrenkiel.
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1 springform – nok til 
8-12 personer:
 

· 5 æg

· 900 g sukker

· 3 spsk kakaopulver

· 4 spsk Maizena

· 2 tsk bagepulver

· 20 g hvedemel

· 100 g ymerdrys

Sådan 
gør
man:
1. Pisk æg og sukker, til det er lyst og luftigt. 

2.  Kakaopulver, Maizena, bagepulver og hvedemel 

vendes forsigtigt i.

3.  Til sidst tilsættes ymerdrys, og det hele røres 

sammen.

4.  Dejen kommes i en smurt springform og bages 

ved 170º i ca. 37 min.

“SÅ BLI’R DET 
IKK’ MERE 
SØNDERJYSK!”

Sønderjysk

“Brøtort”
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5smagfulde 
           traditioner

Sankt Hans Aften
den 23. juni kl. 18.00

Velkomst

❦
4-retters gourmetmenu inkl. vine

❦
Bål og sang

Pr. person DKK 500,-

Valentinsaften
den 14. februar kl. 18.00

Velkomst

❦
4-retters gourmetmenu inkl. vine

❦
Underholdning

Pr. person DKK 500,-

Knæk Cancer
den 24. oktober kl. 18.00

Velkomst

❦
4-retters gourmetmenu inkl. vine

❦
Underholdning

Pr. person DKK 600,-

Vildtaften
den 29. marts kl. 18.00

Velkomst

❦
5-retters vildtgourmetmenu inkl. vine

❦
Underholdning

Pr. person DKK 600,-

Mortens Aften
den 10. november kl. 18.00

Velkomst

❦
4-retters gourmetmenu inkl. vine

❦
Musik og dans

Pr. person DKK 500,-

2019
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blomster
DEKORATIONER, FARVER&
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Tilsammen kan disse 3 ingredienser blive et 
fest fyrværkeri for øjet og være med til at skabe de per-
fekte rammer, når der skal holdes fest eller blot skabes 
dejlig stemning til en romantisk middag for to.

Man kunne kalde det kronen på værket, men på 
Restaurant Knapp er det bare prikken over i’et...



30     TJEK IND RESTAURANT / HOTEL

1 Schackenborg Slotskro, www.slotskro.dk 2 Hotel Baltic, www.hotel-baltic.dk

Jebsens 
KROER HOTELLER 

I SØNDERJYLLAND

4 Ballebro Færgekro, www.ballebro.dk3 Restaurant Damende, www.damende.dk
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– VÆRD AT 
REJSE EFTER...

5 Årøsund Badehotel, www.aaroesundbadehotel.dk

8 Dyvig Badehotel, www.dyvigbadehotel.dk

7 Kalvø Badehotel, www.kalvoebadehotel.dk

6 Restaurant Knapp & Løjt Kro, www.stollig.dk

1

3 5

46
7

8

2



Restaurant Knapp · Stennevej 79 · 6200 Aabenraa · Tlf. 74 62 00 92 · www.stollig.dk

Løjt Kro · Løjt Storegade 24 · 6200 Aabenraa · Tlf. 74 62 00 92 · www.stollig.dk


