BED, BREAK & FOOD
SILKEBORG
– når omgivelserne godt må give mening
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VANDRETURE, CYKLING,
KULTURELLE OPLEVELSER,
SHOPPING ELLER BARE
AFSLAPNING?

Huset STERK tilbyder overnatning
og forplejning i smukke, rolige
omgivelser tæt ved byen og lige
midt i naturen.
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I Huset STERK finder du:
• 5 dobbeltværelser beliggende på 1. sal
• 2 badeværelser; ét i stueetagen og ét på 1. sal
• Parkering ved døren
• Aflåst opbevaring af cykler
• Mulighed for opredning til børn samt weekendseng til de mindste
• Fælles tv-stue med Cromecast
• Wifi
Du kan tilkøbe ’Frokost to go’ og aftensmad ved forudbestilling.
Vi laver gerne specielle menuer f.eks. glutenfri retter, vegetarmad
og lignende. Alle retter fra Huset STERK er sunde, hjemmelavede
måltider primært af lokalproducerede og økologiske råvarer.

Bed, Break & Food – overnatning med mening
Huset STERK er tilknyttet den socialøkonomiske virksomhed
STERK, som skaber arbejdspladser til mennesker på kanten af
arbejdsmarkedet. STERK driver kantine, café og andre servicetilbud
i Silkeborg og har succes med at kompetenceudvikle og ansætte
mennesker med lav arbejdsevne til det ordinære arbejdsmarked.
Huset står på en bæredygtig profil med respekt for den
omkringliggende natur, lokalproducerede råvarer og økologi.
Bag Huset STERK står Mona Gaarsdal, som etablerede den
socialøkonomiske virksomhed STERK i 2014. Al serviceaktivitet i Huset
STERK er støttet af en ressourcestærk projektmedarbejder på stedet.
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PRISER
Værelser
1 gæst pr. overnatning........................ kr. 350,00
2 gæster i dobbeltværelse.................... kr. 600,00
Morgenmad pr. pers............................. kr. 70,00
’Frokost to go’...................................... kr. 70,00
Aftensmad 1 ret + kaffe, pr. person...... kr. 125,00
Tilkøb af drikkevarer til frokost og aftensmad.
Priserne er inklusiv moms.
Booking er mulig på tlf. 40681186 eller 23298921.
Betaling skal ske forud via netbank eller MobilePay.
Bank: 1938 – 4387777836
MobilePay: 23 29 89 21

Velkommen til Huset STERK!
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Det med småt
Rygning er ikke tilladt indenfor.
Der er ikke andet med småt.
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