MICHELIN

GASTRONOMI
VIN
Vinene i Odsherred og på Røsnæs hører til blandt landets bedste bud på Dansk vin. I slottets nærområde findes prisbelønnede vingårde som alle er værd at besøge.
VINTUR I ODSHERRED
Besøg en af vores lokale producenter, og få et indblik i arbejdet med dansk vin. Eller tag på en dagstur
rundt i vinområdet. Start for eksempel turen rundt hos Ørnberg Vin i Lumsås 30 km fra slottet og
fortsæt langs kysten tilbage til Vejrhøj Vingård en god km nord for slottet og slut af med et besøg hos
Dyrehøj Vingård på Røsnæs 35 km fra Dragsholm Slot. Læs mere om:
Lokale vine / Rutebeskrivelse
Besøg vingårdenes hjemmesider og find flere informationer om mulighederne for et besøg:
Ørnberg / Vejrhøj / Dyrehøj Vingaard
URTER
I parken, i skoven og langs stranden foruden i vores urtehave lige nedenfor Bastionen finder du alle de
urter, vi gør brug af i slottets køkkener.
URTER I URTEHAVEN
Slottets urtehave rummer et væld af nordiske urter, som vi gør brug af i køkkenerne på slottet og
serverer i både Gourmet, Bistro og Madbar. Læs mere om urtehaven og tag denne oversigt med i
urtehaven, og lær urterne at kende.
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VILDE URTER
I parken, skoven og langs stranden sanker vi hver dag urter til slottets køkkener. Vi samarbejder med
Jørgen Stoltz, som på sin hjemmeside giver råd og vejledning nok til en urtevandringpå egen hånd. Du
kan både finde en god vejledning til urter i skoven og til urter på stranden.
FØDEVARER
Odsherred bugner af gode fødevarer. Udgangspunktet for vores arbejde i køkkenerne er Lammefjorden, som slottets baron, Georg Frederik Zytphen Adeler inddæmmede fra 1873. Midt på Lammefjorden – i Fårevejle Stationsby – ligger UNESCO Geopark Odsherreds besøgsmark, hvor du kan opleve
mange af de grøntsager, som dyrkes på Lammefjorden.
BESØGSMARKEN OG LAMMEFJORDSRUTEN
Geoparken har lavet en oplevelsesrute på 10 km, som fint kan opleves på cykel eller til fods fra slottet.
Ruten ligger kun et par km. fra slottet og byder foruden besøgsmarken på dyndhuller, skallebanker og
fortællinger om Lammefjorden. Læs mere om besøgsmark og historier på geoparkens hjemmeside
og find en beskrivelse af oplevelsesruten.

