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LJUVLIGA SOMMAR

SAVE THE DATE
Gör en notering redan nu i

Hokus pokus så är det snart midsommar

din kalender om du är

igen! Märkligt, men visst verkar det som

nyfiken på mötesplatser som

om tiden alltid går som snabbast just den

ligger idylliskt i skärgården,

här årstiden? Hoppas att du snart får

men ändå nära Stockholm

njuta av varma och lata sommardagar.

och Arlanda.

Prova gärna att tillaga vår omtyckta

Den 27/8 bär det av med

midsommardessert tills på fredag.

båt från Stockholm.

Recept finns på nästa sida!

Inbjudan skickas separat
längre fram i sommar.
”NYA” RUM
Nu är vi igång med den
spännande renoveringen av
våra hotellrum.
De två första är klara att
visas upp senare i sommar.
Om du har vägarna förbi
så visar vi gärna upp dem.
Fortsättning följer!

+
Välkommen på visning
Vi vill att du ska få en känsla
av hur det är att vara hos oss!
Därför är du alltid välkommen
ut till oss för en visning av vad
Skåvsjöholm kan erbjuda.
Vi bjuder med glädje på
lunch eller annat passande i
samband med en visning –
närhelst det passar dig.
Slå oss en signal eller skicka
ett mejl redan idag så hittar
vi en lämplig tid!
08-540 267 00 eller
info@skavsjoholm.se

Förfining av möteslokaler
Vi jobbar löpande med att hålla våra möteslokaler uppdaterade med ny inredning,
sköna stolar och bra teknik. I dagarna har vi
tagit nya bilder på våra lokaler, så kika
gärna in på vår hemsida för att se de nya
uppdaterade bilderna!

Nedan ser ni möteslokalen Svavelsö. Denna
lokal är drygt 100 kvm och ligger i direkt
anslutning till hotellrummen, så ofta väljs
denna lokal av grupper som vill vara lite för
sig själva! Även en liten soffgrupp ryms i
lokalen. Svavelsö har dörrar direkt ut mot
vattnet, perfekt för de som vill ha
grupparbetet på bryggan eller stranden!
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Godaste sommardesserten
Jordgubbar hör ju verkligen midsommar till, men en

SKÅVANGÅVAN
Sedan sist har vi hunnit med ytterligare två
Skåvangåvor. Peter som jobbar som fastighetstekniker utsåg The Ocean Cleanup och Ronja som
ni möter i receptionen valde att skänka sin gåva
till Hjärnfondens Alzheimerforskning. Du kan läsa
mer om vårt välgörenhetsprojekt på vår hemsida.
Självklart fortsätter vi som tidigare att stödja
Situation Stockholm och Naturskyddsföreningen.

minst lika somrig ingrediens är rabarber.
I det här receptet kombinerar vi dem!
Pocherad rabarber med basilikamarinerade
jordgubbar & krossade drömmar (kakorna alltså)
Det här behöver du:
5 dl
5 dl
2 st
1 ask
0,5 st
0,5 kruka
1 msk

socker
vatten
rabarberstjälkar
kardemumma
jordgubbar
citron
basilika
florsocker

Så här gör du:
Hacka rabarber i 0,5 cm bitar, koka upp vatten och
socker. Häll över rabarberna och kyl ned.
Kvarta jordgubbarna och pudra över florsocker. Riv skal
av 1/2 citron och finstrimla basilikan.
Blanda sedan med jordgubbarna.
Det här behöver du till drömmarna:

Tänka på julbord innan midsommar?
Det låter ju inte helt självklart eller logiskt, men
faktum är att vi redan fått in julbordsbokningar
till vårt populära julbord med skaldjur.
I år kommer det första julbordet att serveras den
30 november.

50 g
1,5 dl
0,5 dl
0,5 tsk
2 dl
0,5 tsk

smör
socker
rapsolja
hjorthornssalt
vetemjöl
vaniljsocker

Så här gör du:
Vispa smör socker och vaniljsocker vitt och pösigt. Tillsätt
oljan och sikta ner mjöl och hjorthornssalt. Blanda
snabbt ihop till en smidig deg. Rulla små bollar och
grädda ca 20 min i 150 grader.
Krossa drömmarna och strö sedan över desserten!
NJUT AV EN GOD MIDSOMMAR!

