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FAKKELGAARDEN
luksusgourmet i Sønderjylland
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FAKKELGAARDEN
gourmet med udsigt

Når man kører ad Fjordvejen med udsigt over 
Flensborg Fjord ned igennem skoven mod 
Fakkelgaarden, kan man godt begynde at ind-
stille sig på gastronomi af højeste karat og om-
givelser for den ægte livsnyder.

Fakkelgaarden ligger på en bakketop med 
panoramaudsigt ud over den smukke Flens-
borg Fjord. De lange gule bygninger med det 

karakteristiske runde tårn indeholder både an-
melderrost gourmetrestaurant og hotel med 
26 flotte værelser og store suiter. 

Året rundt har man fra restauranten, haven og 
hotellet den skønneste udsigt over fjorden, og 
i sommerhalvåret nyder gæsterne frokosten 
ude på terrassen, mens lystbåde og kajakker 
stille glider forbi. 
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GASTRONOMI

KØKKENCHEFEN

Lige siden Fakkelgaarden slog dørene op i 
1992, har stedet været kendt for sit anmel-
derroste køkken. 

Her er det især de friske lokale råvarer og ind-
flydelsen fra sønderjyske traditioner, som giver 
maden et helt særligt twist og sikrer gæster fra 

nær og fjern en uforglemmelig oplevelse. Inspi-
rationen til vore retter kommer fra både det 
franske og det lokale køkken – vi kombinerer 
ganske enkelt det bedste af to verdener for 
at give vore gæster en enestående smagsop-
levelse. 

med lokale råvarer

Esben Krogh

”På Fakkelgaarden bruger vi 
udelukkende årstidens friske råvarer 

og allerhelst fra lokalområdet. 
Laksen ryger vi naturligvis selv. 

Den friskhed og kvalitet er en vigtig 
ingrediens i mit køkken og jeg nyder 

at forkæle gæsterne med smagfulde 

retter baseret på de absolut 
bedste råvarer. ”
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UNIKKE VÆRELSER

Fakkelgaardens 26 værelser og suiter er alle 
individuelt indrettet og holdt i en lys skandina-
visk stil. Fra værelsernes terrasse eller balkon 
kan man nyde stedets fantastiske udsigt over 
Flensborg Fjord og derudover er alle værelser 
som minimum indrettet med flotte moderne 

badeværelser, fladskærms-TV, minibar og gratis 
trådløst internet. 

Hver morgen er der i Gårdhaven servering af 
vores berømte morgenkomplet med lokale og 
hjemmelavede specialiteter.

med fjordudsigt
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SELSKABER

På Fakkelgaarden får I en skræddersyet fest – 
intet mindre! 

Med udgangspunkt i jeres ønsker, sørger 
vi for at give jer en uforglemmelig dag med 
fantastisk mad, som serveres af Fakkelgaar-
dens dygtige tjenere og nydes i vores dej-
lige lyse lokaler med udsigt over Flensborg  

Fjord. I sommermånederne er vores store 
terrasse det perfekte sted til receptioner og 
nydelse af en velkomstdrink. 

Gæster langvejsfra vil nyde godt af vores 26 
hotelværelser og den store morgenservering 
dagen derpå.

med sans for detaljen
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MØDER OG KONFERENCER

Fakkelgaarden er eksperter i afholdelse af pro-
fessionelle og skræddersyede møder og kon-
ferencer. 

Vi tilbyder moderne mødefaciliteter, anmel-
derrost gourmetmad i flotte og intime omgi-
velser, samt 4-stjernet overnatning. Vores fem 
møde- og festlokaler kan indrettes, så de dan-
ner de perfekte rammer om møder, kurser og 
konferencer med op til 50 deltagere. 

Hos Fakkelgaarden får I kort sagt den ideelle 
kombination af god forplejning, professionel 
betjening, smukke lokaler og fantastiske omgi-
velser med udsigt over Flensborg Fjord.

Derudover kan møder på Fakkelgaarden bl.a. 
kombineres med vinsmagning, kokkeskole og 
andre former for networking og teambuilding. 
Ved særlige ønsker udarbejder vi gerne et til-
bud, der passer til lige netop jeres behov.

professionelt og skræddersyet



Fjordvejen 44, Kollund      //      DK-6340 Krusaa       //       +45 74 67 83 00       //       info@fakkelgaarden.dk       //        www.fakkelgaarden.dk

// 26 smukke og individuelt indrettede 
 værelser og suiter
// 2 restauranter, hvoraf den ene er med  
 åbent køkken
// Temperaturstyret vinkælder
// Gårdhave
// Fjordsalon

// Festsal
// Bar og pejsestue
// Terrasse og have med fjordudsigt
// Gratis parkering ved hotellet
// Gratis trådløst internet
// Fantastisk beliggenhed med egen trappe  
 ned til stranden og Gendarmstien

FAKTA
om Fakkelgaarden


