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Ophold i Gram Slotsby
I hjertet af Sønderjylland, hvor alt bare er lidt mere afslappende...
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Børn
Fra 0-3 år er gratis, når de sover ved forældrene, 
betaler for forplejning
4-12 år: 
Opredning med morgenmad  pr. barn, kr.:
Opredning med morgenmad, 2 retters middag 
kr. pr barn: 450,- er til de for skellige ophold med 
mad, dog ikke nytår der vil prisen være
Nytår 1 dage kr. pr. barn 1899,-
Nytår 2 dage kr. pr. barn  2999,-
15 år opefter
Opredning med morgenmad pr. opredning kr.: 
550 
Fra 15 år op efter er der fuld pris på de forskel-
lige ophold med mad 
 

Nyd et par dage i den smukke slotsby Gram, som 
byder på masser af historie, stemning og aktivi-
teter. Vores mission er at alle kroens gæster skal 
have en afslappet ferie med ro, hyggeligt sam-
vær og lækker mad.

Check in
Alle dage fra kl. 15.00

Check out
Alle dage inden kl. 11.00

Hund/hunde
Vi vil gerne ha besøg af jeres hund.
Pris pr hund pr. nat  200,-

Overnatning med 
2 retters aftenmenu, kaffe efter middag 
Pr. person pr. dag  .............................Dkk. fra  599,-

Priser er for standard værelse i fløjen og kan kun 
benyttes fra søndag til torsdag.
Tillæg til hovebygning 200 kr. pr dag
Enkeltværelse tillæg pr. dag
Fløjen                        200 kr
Hovedbygning                                                    275 kr

Børn/Hunde

Slotsferie
(Inkl. morgenbuffet & chefkokkens 2 retters aftenmenu)
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Rosé og Tapas på Gram Slotskro
Smag på sommeren fredag den 4. juni på Gram Slotskro

Vi byder velkommen på vores nye terrasse ved 
slotssøen, med en dejlig sommerlig aften med 
Tapas og Rosévin. Kan det blive meget bedre?

Nu har du endelig muligheden for en helt aften 
i rosévinens navn. Vi har bestilt det gode vejr og 
krydser fingre for at vi kan sidde i solens stråler 
og sammen nyde rosévinens glæder.

Vi starter aftenen kl. 18.30 med dejlige rosé 
bobler.

Herefter byder vi på en smagning på alt fra 
terrassevin, madvin med eller uden bobler – Find 
din favorit til denne sommer.

Til alle disse dejlige dråber byder vi på et lækkert, 
stort Tapastallerken med masser lækkerier  

Så kom med til en hyggelig aften fyldt med 
rosévin, god mad og kyndig vejledning – måske 
finder du en ny yndlings rosé?

Pris pr. person Dkk. 279-
Kombiner overstående arrangement med en 
overnatning i et af vore charmerende dobbelt-
værelser til kun Dkk. 400,- pr. person inkl. mor-
genbuffet.

Tillæg til hovebygning 200 kr. pr dag
Enkeltværelse tillæg pr. dag
Fløjen                        200 kr
Hovedbygning                                                    275 kr
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Forkæl dig selv og din nærmeste 
med et afbræk fra hverdagen.

Vinter/efterårsophold på Gram slotskro og oplev 
en udsøgt oase fra hverdagens travlhed. 
Sæt tempoet ned i den gamle by, nyd hinan-
dens selskab og nyd friheden til at slappe af. 
Her oplever du charme og historie både fra 
slotskroen og ikke mindst fra byen.

Her er der tale om et ophold i sønderjysk klasse, 
hvor du kan læne dig tilbage og nyde livet, når 
det byder på en gastronomisk oplevelse og top 
den gerne op, med vores vintjeners særligt ud-
valgte vinmenu. 
Middagen serveres i vores hyggelige restaurant 
med udsigt til Gram Slot.
Alle årstider i Danmark er smukke, det kan I ud-
nytte, når Gram Slotskro byder velkommen til et 
vinterophold med gastronomien i højsædet, der 
rummer mange hundrede års historie.

Vinteropholdet kan benyttes mandag til torsdag 
I opholdet er der inkluderet:
Kaffe med hjemmebagt kringle  ved ankomst
4-retters middag:  efter kokkens valg              
Stor morgenbuffet med lunt samt en lille en  
 lille øjnåbner.
Tilbuddet er gyldigt i januar, februar, marts, okto-
ber, november & december.

Pris pr. person Dkk. 579,-
Værelset ligger i fløjen

Tillæg til hovebygning 200 kr. pr dag
Enkeltværelse tillæg pr. dag
Fløjen                        200 kr
Hovedbygning                                                    275 kr
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Forkæl dig selv med et gourmetophold på Gram 
slotskro og oplev en udsøgt oase fra hverdagens
travlhed. Sæt tempoet ned i den gamle by, nyd 
hinandens Selskab og nyd friheden til at slappe 
af. Her oplever du charme og historie både fra 
slotskroen og ikke mindst fra byen.

Her er der tale om et ophold i sønderjysk klasse, 
hvor du kan læne dig tilbage og nyde livet, når 
det byder på en gastronomisk oplevelse og 
top den gerne op, med vores vintjeners særligt 
udvalgte vinmenu. Middagen serveres i vores 
hyggelige restaurant med udsigt til Gram Slot.
Gourmetopholdet kan benyttes alle ugens dage, 
undtagen søndag

Vinsmagning Gram Slotskro
Som noget nyt, kan vi lave en vinsmagning lørdag eftermiddag i forbindelse med et ophold.
Med alt godt fra vinkælderen. Det vil veksle mellem bobler, hvidvin, rødvin, rosevin samt dessertvine og
portvine. Mens i smager på de udsøgte vine vil der være kyndig gennemgang af vinen.

Der vil være 3 – 4 vine at smage samt et kreativt indslag som fx en drink.
Der vil også være lidt snacks, både sødt og surt til smagningen.

Vi starter smagningen kl. 15.30 og afsætter 2 timer

Pris pr. person Dkk. 249,-
Det skal være reserveret 4 uger før i ankommer, dog skal der været minimum 20 personer

Gourmet opholdet inkluderer:
En dag:
5-retters gastronomi med velkomst bobler,  
samt kaffe efter middagen
Stor morgenbuffet
Pr. person                                                     Dkk.1099,-
To dage:
2-retters hverdagsmenu på ankomstdagen
5-retters gastronomi med velkomst bobler på  
2. dagen
Stor morgenbuffet (begge dage)
Goumetophold pr. person ......................Dkk. 1698,-
Tillæg til hovebygning 200 kr. pr dag
Enkeltværelse tillæg pr. dag
Fløjen                        200 kr
Hovedbygning                                                    275 kr

Gourmetophold
Lykken er selv forkælelse!
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Forkæl Jer selv med et hverdags/weekend-op-
hold på Gram Slotskro i Slotsbyen Gram. 
Et ophold med hele familien er tit en uforglem-
melig oplevelse.

Idyl i det Sønderjyske er inkl.
1 dag:
Ankomst efter kl. 15.00.
Kaffe med hjemmebagt kage mellem kl. 15.00 - 
16.00
Restauranten åbner kl. 18.00 hvor der serveres 
3-retters menu efter kokkens valg
Kaffe
Overnatning, morgenmad

2 dage:
2-retters middag efter kokkens valg
Kaffe med hjemmebagt kage mellem kl. 15.00 - 
16.00
3-retters middag efter kokkens valg
Kaffe
Overnatning, morgenmad

Idyl i det Sønderjyske

Vi glæder os til at kunne byde Jer og Jeres gæster 
velkommen på Gram Slotskro 

Idyl i det Sønderjyske pr. person ......Dkk. fra 899,-
Forlæng din idyl pr. person pr. nat ...Dkk. 599,-
Tillæg enkeltværelse pr. døgn ...........Dkk. 200,-
Opredning barn 3-10 inkl. menu ......Dkk. 560,-
Opredning barn 3-10 inkl. 
middag ”ekstra nat” .............................Dkk. 360,-
 
Priser er for standard værelse i fløjen.
Tillæg til hovedbygning 200 kr. pr dag
Enkeltværelse tillæg pr. dag
Fløjen                        200 kr
Hovedbygning                                                    275 kr

Hver fredag i lige uger er der Live musik i vores 
store sal, med vores lokale forening ”Dans dig 
glad” Læs mere på dansdigglad.net
(tillæg på ophold 130 kr. pr. person)

Vinsmagning Gram Slotskro
Som noget nyt, kan vi lave en vinsmagning lørdag eftermiddag i forbindelse med et ophold.
Med alt godt fra vinkælderen. Det vil veksle mellem bobler, hvidvin, rødvin, rosevin samt dessertvine og
portvine. Mens i smager på de udsøgte vine vil der være kyndig gennemgang af vinen.

Der vil være 3 – 4 vine at smage samt et kreativt indslag som fx en drink.
Der vil også være lidt snacks, både sødt og surt til smagningen.

Vi starter smagningen kl. 15.30 og afsætter 2 timer

Pris pr. person Dkk. 249,-
Det skal være reserveret 4 uger før i ankommer, dog skal der været minimum 20 personer
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Vi har til 2019 fået et rigtig godt samarbejde op 
at køre med flere gode og toptunede baner her i 
Sønderjylland, alle inden for 45 min. Kørsel.
Det er med stor stolthed at vi kan introducere 
Sønderjyllands bedste bane i vores golf samar-
bejde, nemlig Royal Oak i Jels.

Golf muligheder
Royal Oak i Jels: Banens 18 huller er opbygget 
efter internationale standarder, og er som den 
første herhjemme opbygget efter amerikanske 
USGA-standard.

Ribe Golfklub: De råder over en velplejet 18 hull-
ers golfbane i et let kuperet terræn, hvor både 
skove, søer, kløfter og vandløb kommer i spil

Haderslev Golfklub: Hvor natur og charme går i et.

Tønder golfklub: Golf i den sønderjyske muld, 
med masser af udfordringer og natur

(Alle baner er uden tillæg)

1. dag
Fra kl. 18.00-21.00 Serveres 4 retters gas-
tronomi i vores hyggelige ”krostue”
Overnatning i dobbeltværelse

2. dag
Fra kl. 07.00-10.00 Stor morgenbuffet
I weekenden er morgenmaden fra kl. 08.00 - 10.00

Pris pr. person i dobbeltværelse...........Dkk. 1440,-
Prisen er inkl. 2 stk. greenfee pr. person

Tillæg til hovedbygning 200 kr. pr dag
Enkeltværelse tillæg pr. dag
Fløjen                        200 kr
Hovedbygning                                                    275 kr

to dage  pr. person i fløjen
i dobbeltværelse .......................................Dkk. 1899,-
Inkl. 2-retters aftens menu på ankomst dag , 
overnatning, stor morgenbuffet

Tillæg til hovedbygning 200 kr. pr dag
Enkeltværelse tillæg pr. dag
Fløjen                        200 kr
Hovedbygning                                                    275 kr

Tilkøb vinmenu med 4 nøje 
udvalgte glas vin til ..................................Dkk. 399,-

Golfophold i den sønderjyske muld
Forkæl Jer selv med et Golf-ophold på Gram Slotskro
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Forår/sommeropld på Gram slotskro og oplev en 
udsøgt oase fra hverdagens travlhed. 
Sæt tempoet ned i den gamle by, nyd hinan-
dens selskab og nyd friheden til at slappe af. 
Her oplever du charme og historie både fra 
slotskroen og ikke mindst fra byen.

Her er der tale om et ophold i sønderjysk klasse, 
hvor du kan læne dig tilbage og nyde livet, når 
det byder på en gastronomisk oplevelse og top 
den gerne op, med vores vintjeners særligt ud-
valgte vinmenu. 
Middagen serveres i vores hyggelige restaurant 
med udsigt til Gram Slot.
Alle årstider i Danmark er smukke, det kan I ud-
nytte, når Gram Slotskro byder velkommen til et 
forår/sommerophold med gastronomien i højsæ-
det, der rummer mange hundrede års historie.

Forår/sommerophold på hverdage 

Forår/sommerophold kan benyttes mandag til 
torsdag 
I opholdet er der inkluderet:
Velkomst glas (mellem 15-16)  ved ankomst
4-retters middag:  efter kokkens valg              
Stor morgenbuffet med lunt samt en lille en  
 lille øjneåbner.
Tilbuddet er gyldigt i april, maj juni,juli, august, 
september
Pris pr. person Dkk. 699-
Værelset ligger i fløjen

Ønskes der værelse i hovedbygning tillæg 200 
kr., pr dag
Enkeltværelse tillæg pr. dag
Fløjen                        200 kr
Hovedbygning                                                    275 kr

.
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•  Ankomst fredag eller lørdag,  
med tjek ind fra kl. 15.00

•  Kl. 15.00 - 16.00 Gløgg og æbleskiver
•  kl. 19.00 4-retters sønderjysk julemenu
•  Aftenkaffe med sødt
•  Overnatning i delt dobbeltværelse i fløjen
•  Stor morgenbuffet med morgenbitter

(billet til julemarked købes direkte ved Gram Slot)

Pris pr. person Dkk. 899,-
Værelset ligger i fløjen

Ønskes der værelse i hovedbygning tillæg 200 
kr., pr dag 
Tillæg til hovedbygning 200 kr. pr dag pr. person
Enkeltværelse tillæg pr. dag
Fløjen                        200 kr
Hovedbygning                                                    275 kr

Tag en ekstra overnatning med stor morgenbuffet

Pris pr. person Dkk. 1498,-
Gram Slots flotte, traditionsrige julemarked af-
holdes igen i 2022, se på www.gramslot.dk  

Juleophold på Gram Slotskro
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 Ankomst d. 30/12 2021

-fra Kl. 1400 indtjekning
Kl. 1500 - 1630 Kaffe og kage buffet
Kl. 1900 Aftensmad på buffet:
Stor vinter buffet med 3 slags kød med diverse 
tilbehør, samt dessert.
Fri øl, vand og vin fra Kl. 1900 til 2300
Kaffe med sødt
Overnatning i delt dobbeltværelse
Stor morgenbuffet fra Kl. 830 - 1000
Kl. 1200 - 1330 let frokost buffet
Kl. 1400 - 1500 kaffe og kage buffet
Kl. 1745 Velkomstdrink og dronningens ny-
tårstale på storskærm - 
Kl. 1830 5 retters gastronomi med live musik
5 retters vinmenu serveres til maden
 Kl. 2300 Kaffe og avec 
Kl. 2400 Champagne og kransekage
Trænger du til festfyrværkeri bedes du tage dit 
eget med, det kan affyres fra slotsparken.
LYST & NYBOE spiller op til dans
Kl. 0130 Natmad
Fri øl, vand og vin fra Kl. 1745 til 0300.
Overnatning i delt dobbeltværelse
Stor nytårsbrunch fra Kl. 900 til 1130
Udtjekning senest Kl. 1200 d. 1/1-2022
Nytårs ophold alt inklusiv 2 nætter. 
Pris pr. person i delt dobbeltværelse Dkk. 3500

Enkeltværelse tillæg Dkk. 375 pr. nat

Ankomst d. 31/12 2021

fra Kl. 1300 indtjekning
Kl. 1400 - 1500 kaffe og kage buffet
Kl. 1745 Velkomstdrink og dronningens ny-
tårstale på storskærm 
Kl. 1830 5 retters gastronomi med live musik
5 retters vinmenu serveres til maden
Kl. 2300 Kaffe og avec 
Kl. 2400 Champagne og kransekage
Trænger du til festfyrværkeri bedes du tage dit 
eget med, det kan affyres fra slotsparken.
- LYST & NYBOE spiller op til dans
- Kl. 0130 Natmad
Fri øl, vand og vin fra Kl. 1745 til 0300.
- Overnatning i delt dobbeltværelse
- Stor nytårsbrunch fra Kl. 900 til 1130
- Udtjekning senest Kl. 1200 d.1/1-2022
Godt nytår!
Nytårs ophold alt inklusiv 1 nat. Pris pr. person i 
delt dobbeltværelse Dkk. 2500

Nytårs arrangement 31/12 uden overnatning
Fra Kl. 1745 til 0300
Dkk. 1450 pr. person 

Nytår 2021-22, brag af en fest!
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Dagskursus 
•  Kaffe og 2/2 rundstykker med marmelade - ost 

- pålæg 
•  Frokost: Ta’ selv buffet eller frokostplatte af-

hængigt af antal med 1 øl eller vand
•  Eftermiddagskaffe med hjemmebag
•  Isvand - frisk frugt - grønt i lokalet hele dagen

Pr. person Dkk. 410,- 

Døgnkursus 
•  Kaffe og 2/2 rundstykker med marmelade - ost 

- pålæg 
•  Frokost: Ta’ selv buffet eller frokostplatte af-

hængigt af antal med 1 øl eller vand
•  Eftermiddagskaffe med hjemmebag 
•  3 retters menu 
•  Overnatning i enkeltværelse 
•  Morgencomplet 
•  Formiddagskaffe 
•  Frokost: Ta’ selv buffet eller frokostplatte af-

hængigt af antal
•  Isvand - frisk frugt – grønt isvand - frisk frugt 

-grønt i lokalet hele dagen (begge dage)

Pr. person Dkk. 1199,-

Aftenkursus 
•  2 retters menu 
•  Kaffe med hjemmebag

Pr. person Dkk. 260,-
Alle priser er inkl. lokaleleje og diverse tekniske 
udstyr

Kursuspakker
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I smukke og naturskønne omgivelser ligger Gram 
Slotskro. Kroen har en lang historie bag sig.

I vores skønne omgivelser mærker man rigtigt 
historiens vingesus. Vores fantastiske placer-
ing i naturskønne omgivelser, ved Gram sø og 
Gram Slot, danner de perfekte rammer for et 
afslappende ophold med lækker mad baseret på 
årstidens friske råvarer. 
Vi ved, at gode råvarer både kan smages og 
fornemmes. 

Vores køkkenchef Carsten Schrøder holder fast 
i gamle traditioner for god kogekunst tilsat for-
friskende strejf af nutidens tendenser.

Se aktuelle åbningstider på vores hjemmeside 
på www.gramSlotskro.dk. Vi råder over en række 
dejlige værelser som varierer i stil og atmosfære. 
Alle værelser er med eget toilet og bad, fjernsyn, 
radio og trådløst internet.

Der er 7 værelser i hovedbygningen på Gram 
Slotskro, i fløjen er der 19 værelser, hvor 8 
værelser er på første sal, 12 i stueplan med egen 
terrasse.

De mange muligheder kombineret med person-
lige medarbejdere og kroens unikke beliggenhed 
gør Gram Slotskro til en af de mest populære 
steder i området. 
Gram Slotskro har sin helt egen historie at 
fortælle. Ikke blot er det en smuk bygning udefra. 
Inden for dørene mærker du også den atmosfære 
og sjæl, som kun ældre bygninger har. Kroen er 
nænsomt renoveret ad flere omgange, siden 
den blev bygget i 1673. Dette er lykkedes med 
respekt for den gamle bygning.

Igennem flere generationer, siden 1913, har 
familien Schrøder været “krofolkene” i den 
sønderjyske slotsby, og den 1. november 2013 
fejrede familien 100 års jubilæum.
Receptionen findes på Gram Slotskro: 

Indtjek alle ugens dage fra kl. 15.00 

Receptionen & Restaurant holder lukket mandag 
til torsdag fra kl. 11.00 til kl. 15.00
Fredag til søndag holdes åbnet hele dagen.

Vi håber at I kommer til at nyde Jeres ophold i 
Gram Slotsby.
Marianne & Carsten Schrøder

Gram Slotskro


