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BESØG VINGÅRDEN:
Få en unik oplevelse, når du besøger en ægte dansk økologisk vingård, der
har vundet flere guldmedaljer, internationale priser og kåret til Danmarks
bedste vingård. Et besøg på vingården er spændende og muligt hele året. Det
er ganske gratis at besøge vingården, Gårdbutikken har næsten altid åbent,
hvor alle gårdens produkter er til salg. Der kan købes et glas vin som nydes i
gårdbutikken eller under pergolaen med vinranker.
Rundvisning på egen hånd, evt. med vinsmagning.
Det er nu muligt at besøge vingården og få rundvisning på egen hånd med
vinbonden i sit øre undervejs. Ved ankomst udleveres et tur-kort til i alt 8
poster rundt i vinmarkerne, scan QR koden med din smartphone og få
rundvisningen fortalt undervejs på turen der tager ca ½ time. Der vil være
overraskelser på turen. Efter rundturen mødes vi i gårdbutikken hvor en
smagspakke kan bestilles til kun 200 kr og nydes i gårdbutikken eller en af
vores terrasser. Besøg kan være præcist når det passer jer indenfor
åbningstiden, se på google eller hjemmesiden under Gårdbutikken.
Kom på Vingårdsbesøg med guidet rundvisning med smagsoplevelser –
Oplevelsen begynder med en guidet rundvisning i gårdens vin- og
æbleplantage. Herunder historien om vingårdens plantesystemer samt drueog æble sorter. Der vil være information om hvordan vinstokke og æbletræer
passes økologisk og beskæres. Ikke mindst en fortælling om pergola
opbindingen af vinstokke, som Vesterhavegården er ene om i Norden. Turen
rundes af med info om årets gang i vinmarken. Bagefter besøges den
hyggelige vinkælder, hvor egetræsfadene ligger og hygger sig og gør vores
vine til noget helt enestående. Seancen slutter i vineriet og gårdbutikken, hvor
vi fortæller om vinens tilblivelse efter høsten. Hvordan vi laver vores Amarone
inspirerede vine, Æblemjød og æble-isvine og de øvrige vintyper.

Herefter hygger vi os med vinsmagning af gårdens forskellige spændende
vine. Der følger 4 slags vinsmagninger med af vores topkvalitetsvine af vores
udvalg af Rosévin, Claret vin, Mousserende vin, Rødvin a la Ripasso typen og
ikke mindst rødvin a la Amarone typen, samt mjød, gin, forskellige dram,
snapse og likører. Besøget varer ca 2-3 timer. Med andre ord, behøver man
ikke rejse længere syd på end til Karrebæksminde, for at opleve en ægte rigtig
vingård!
Til jer der har været her før, kan jeg glæde jer med, at vores produktion stille
og roligt stiger hvert år, så vi løbende får nye og spændende vine til vores
smagninger.

Bestilling af rundvisninger. Udflugt for grupper som familie, venner,
firmaer, foreninger, vinklubber mv. Private rundvisninger med guide på
egne ønskede datoer: Ved mindst 10 personer eller derover er prisen 300 kr
pr. person. Børn 0-15 år gratis, Vi kan tage grupper op til 100 personer. Vi
sammensætter gerne en oplevelse, der passer til jeres behov. Tapas-buffet
kan tilkøbes for 200 kr per person der dækker et mættende måltid.
Guidet rundvisning med smagsoplevelser på faste datoer:
Hvis man kommer under 10 personer i sin gruppe, så afholder vi guidede
rundvininger på følgende fastlagte datoer i 2023: 27. maj, 24. juni, 29. juli, 26.
August, 30. September, Alle dage kl. 15-18. Prisen 300 kr pr. person. Børn
0-15 år gratis, Desuden afholdes Vinfestival den 2. Sept. 2022.
Gavekort kan også bruges på de nævnte dage til rundvisning, skriv da til
mail@vesterhavegaarden.dk om hvilken dato samt antal personer.
Læs mere om vingården samt anmeldelser fra tidligere besøgende via
nedenstående link. https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g2554675d8699299-Reviews-Vesterhavegaarden_VingaardKarrebaeksminde_Naestved_Municipality_South_Zealand_Z.html
Bestil
lækker Tapas buﬀet som vist her, dækker et måltid. til 200,- pp. Perfekt sammen med
vinsmagning. Kræver mindst 10 personer og kan kun bestilles til de Private rundvisninger.

GOURMETAFTEN

En event for familie, venner, forening, firma,
vinklub, fødselsdag eller anden begivenhed!
Kom til Gourmet-aften på Vesterhave Vingård,
Chefkok Bækkel og vinbonde Rye inviterer nu til en særlig udsøgt gourmetoplevelse bestående af:
En 5 retters lækker gourmet menu primært med lokale råvarer og dertil en
vinmenu tilpasset med gårdens egenproducerede økologiske kvalitetsvine.
Menuen er omhyggeligt udviklet og tilberedt af Jesper Bækkel fra Bækkels
Gourmet Næstved.
Denne event holdes som jeres eget exclusive selskab uden deltagelse af
andre gæster. Der er et minimum på 10 personer.
Tidspunkt kan blive præcis, når det passer jer, og selvfølgelig under
forudsætning af, at vi ikke allerede er booket.
Skriv til mail@vesterhavegaarden om ønsket tidspunkt og antal personer.
Hvis det ønskes tilbyder vinbonden under middagen, at dele sin viden med
gæsterne og informere om gårdens udsøgte vines tilblivelse og gode råd om
vin. Det er også muligt at kombinere oplevelsen med en guidet rundvisning i
vingårdens økologiske marker. Lyt undervejs til historien om vindyrkning,
sorter og andet. Det hele rundes af med en tur i vinkælderen og vineriet. Dette
vil tage en time extra ud over middagen. Prisen for hele denne herlige
oplevelse med gourmetmad, vinmenu og rundvisning er 1200 kr p.p. inklusiv
kaffe og gårdens likør eller brandy. Endeligt antal personer kan justeres til op
til 1 uge før herefter vil antal være bindende.
Det er også muligt at bestille overnatning på vingården. Læs mere under
"besøg vingården"
VINFESTIVAL PÅ VINGÅRDEN.
Den 1. lørdag i September, dvs i 2023 den 3.9.kl 12-17.00 afholdes den årlige
Dansk Vindag, med åbent hus på Vesterhave Vingård her i Karrebæksminde.
Udvidet med en fantastisk VIN-FESTIVAL, idet der kommer flere dygtige
vinbønder med deres smagsprøver fra hele vores region i Sydsjælland.
Kvaliteten af vine fra vores område er helt i top i Danmark. Det er ganske gratis
at besøge vingården på den dag. Det er også gratis at få en rundvisning på
vingården og vinmarkerne og se og høre om vindyrkning i Danmark. Den
guidede rundvisning vil foregå i mindre grupper sammen med en lokal
vinbonde.
I teltet vil det være muligt at købe gårdens vine, Tapas, grillet hjemmelavede
pølser fra Enø Kød. Desuden lækker Indisk mad fra Singh´s madvogn.
Desuden er der boder med smagsprøver på vine fra vores lokal område.
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