Forside
Restaurant med velsmagende
mad i nydelige omgivelser
Er du på udkig efter et velsmagende måltid, som kan nydes med
en betagende udsigt i nydelige omgivelser? Så er vi hos
Restaurant Den Gyldne Hane præcis, hvad du mangler! Fra vores
smukke bindingsværkshuse tilbyder vi både mad ud af huset samt
a la carte menu. Alle retter er baseret på gamle,
traditionsrige, danske retter, men er samtidig inspireret af
det franske køkken.

Kvalitet og friskhed i højsædet
I vores restaurant sætter vi en ære i at servere retter, som
er lavet fra bunden, og som kun indeholder nøje udvalgte
kvalitetsfyldte og friske råvarer. Vi har desuden stor
erfaring med vores røgeovn. Denne bruges hyppigt i vores
sæsonprægede retter. Du vil opleve, at vores menu kan variere,
da vi altid tilpasser denne til sæsonens råvarer. Således
bliver alt vores mad af højeste kvalitet. Udover vores
velsmagende mad, tilbyder vi et stort udvalg af vine – lige
fra kontinentale til oversøiske. Vinene er ligesom maden altid
nøje udvalgt, så du kan få tilfredsstillet dine smagsløg bedst
muligt.

Skøn
og
centralt
restaurant i Kolding

beliggende

Vores restaurant ligger ved Den Geografiske Have i Kolding, og
er dermed også i en rimelig afstand til de større byer
Fredericia og Vejle. Vores bygning er en gammel gård, hvorfra
vi genskaber det gode gamle Danmark. Dette er i høj grad et
bevis på vores fokus på at bibeholde den traditionelle danske
kroidyl. Her kan drages tanker og minder fra “de gode gamle
dage” hvor man fik et solidt måltid mad når man tog på
restaurant.

Restaurat med mad ud af huset
Vi leverer også mad ud af huset, og bestræber os på at både
kvalitet og friskhed lever op til vores høje krav. Vi har
mange opgaver i Kolding, Fredericia og Vejle, men kører gerne
udenfor disse byer.
Hvis du ikke kan overskue de mange gæster der følger med et
arrangement hjemme i privaten, så kan vi ændre mad ud af huset
til muligheden for at holde din fest i vores selskabslokaler.

Kontakt os og hør mere
Har du lyst til at besøge vores restaurant, er vi at finde på
Christian 4 vej 23 i Kolding nær Vejle og Fredericia. Vi kan
kontaktes på telefon 75 52 97 20, hvor du bl.a. kan bestille
bord, booke selskabslokale, bestille mad ud af huset og stille
vores fagligt dygtige medarbejdere spørgsmål, hvis det skulle
være nødvendigt.

