
Bus- & Gruppebesøg
Mindeværdige oplevelser

TOPATTRAKTION



Kulturhuset & Skulpturparken har det hele
Et oplevelsescenter, hvor der er højt til himlen og plads til alle uanset alder.

Kunst, kultur, god mad og skulpturer er i fokus 
- smukt beliggende mellem  skov og strand. 

Oplev Danmarks måske nok smukkeste og største skulpturudstilling, 
og lad Jer friste i et inspirerende univers af kunst, keramik og unika.

✿ Parkbesøg uden bespisning - varighed ca. 1,5 timer
✿ Parkbesøg med bespisning - varighed ca. 3 timer
✿ Parkbesøg med foredrag og bespisning - varighed ca. 3,5 timer

Lad Skulpturparken Blokhus tage Jer med på en eventyrlig 
grupperejse for at se de imponerende skulpturer 

i sand, træ og fiberbeton. 

APRIL til og med DECEMBER
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Her mødes man så det huskes
I Kulturhuset- & Skulpturparkens univers bliver ethvert arrangement enestående. 

Uanset lejligheden og størrelsen på Jeres gruppe har vi faciliteterne til at gøre Jeres dag helt unik. 
Som prikken over i’et kan det hele kombineres med mad, kunst og foredrag.

I den over 20.000 m2 store Skulpturpark i Blokhus kan 
I forvente at se masser af smukke blomster og flot 

beplantning samt eventyrlige sansehaver. 

Vi danner rammen om Jeres tur
Skulpturparken Blokhus - vores udendørs park - er på over 20.000 m2, og har Danmarks 

måske nok smukkeste og største skulpturudstilling med kunstværker udført i sand, 
træ, sten, granit, beton, metal og bronze. Parken er indrettet med hyggelige sansehaver, 

smuk beplantning, et hav af blomster og byder også på løbende events og aktiviteter. 
Gå ikke glip af disse kunstneriske værker, som helt sikkert imponerer alle uanset alder. 

Tema 2023: H. C. ANDERSENS EVENTYR
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Der tilbydes flere typer selskabslokaler ✿ ”Koncertsalen” med plads til ca. 350 gæster 
✿ ”Klitstuen” med plads til ca. 70 gæster ✿ ”Havestuen” med plads til ca. 20 gæster 
✿ ”Vestkysten” med plads til ca. 80 gæster ✿ ”Orangeriet” med plads til ca. 140 gæster
✿ ”Caféen” med plads til ca. 24 gæster.  (Forvent gennemgang af øvrige gæster i Orangeri og Café)

Café, Orangeri og selskabslokaler
Det danske og det internationale blander sig i indretningen af Kulturhuset, hvor KissArt v/Kiss Jönsson

har været med til at udsmykke med vægmalerier i Caféen, Orangeriet samt i de fire smukke selskabslokaler. 
Vi serverer mad af rene råvarer; bl.a. husets café-klassikere: ”Blokhus-tarteletten” og ”Luksus stjerneskud”, 

men også saftige burgere, sandwich, smørrebrød og salater m.m.
Derudover har vi alt lige fra påskebuffet, til søndagsfrokost-buffeter samt julebuffeter 

og helt særlige og lækre bus- & gruppeanretninger. 
Der tilbydes gode vine, friskristet kaffe og liflige drinks.

Entré til Skulpturparken Blokhus 2023
Specialpris for grupper på min. 30 personer i 2023: 100 kr. pr. person.

Se øvrige entrépriser, åbningdage og tider på www.kulturhusetblokhus.dk
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Glaseret landskinke med årstidens garniture og fløde-
kartofler samt skysauce. 160,-

Svinekam stegt som vildt med årstidens garniture, 
hvide kartofler, waldorfsalat og skysauce. 160,-

Klassisk hamburgerryg med årstidens garniture, 
persillekartofler og aspargessauce. 160,-

Gammeldags oksesteg af ungkvæg med bønner, 
waldorfsalat, tyttebær, hvide og brunede kartofler 
og skysauce. 165,-

Luksus Stjerneskud
Stegt fiskefilet på ristet brød med hjemmelavet krydret 
tomatiseret dilddressing, lækre rejer, ferskrøget laks, 
caviart, sprød salat, frisk citron, agurk og tomat.
- Lille, serveres med 1 fiskefilet 169,-
- Stort, serveres med 2 fiskefileter 199,-

Blokhus-tarteletten
Stor og sprød butterdejs-skal med sprøde salater, sæso-
nens friske grønt, radise-crudité, rejer, varmrøget laks, 
caviart, hjemmelavet krydret tomatiseret dilddressing 
toppet med friske krydderurter. 189,-

Husets surpricemenu varieret efter sæson 
1 hovedret + 1 dessert. 
Serveres på fade og i skåle til bordene. Pr. pers. 199,-

Gl.dags æblekage med makroner og flødeskum. 59,-

Trifli med jordbær og rabarber. 89,-

Dessert symfoni med kage, is og frugt. 99,-

Gateau Marcel - verdens bedste chokoladekage med 
chokolademousse, sorbet is og friske bær. 99,-

Serveres på bordene på fade, i skåle og opsatser. 
Der er ta’ selv fra bordene. 
Lækker anretning pr. pers. 225,- 

Forår/sommer/efterår anretning
2 smagfulde forretter (1 med fisk & 1 uden fisk)
2 lune hovedretter + salat.
1 smagfuld dessert + frisk frugt. 

Juleanretning 
2 forretter fra klassisk julemenu.
2 hovedretter fra klassisk julemenu.
2 desserter fra klassisk julemenu.

Serveres i Caféen og Orangeriet og som take away.
Håndmadder 35,- pr. stk.
Højtbelagt smørrebrød 49,- pr. stk. 
Luksus højtbelagt smørrebrød 89,- pr. stk.

Kaffebord med  2 halve boller med smør. 1 stk. kringle. 
1 stk. lagkage. Kaffe og te ad libitum. Serveres på fade 
m.v. ved bordene. Specialpris pr. person 175,-

Planke med spændende udvalg af pålæg- og pølser 
og et stort udvalg af hjemmelavet tilbehør.
Lun leverpostej med sprød bacon og ristede cham-
pignon. Udvalg af rugbrød og specialbrød.
Pr. person 195,-

Se drikkevarepriser på www.kulturhusetblokhus.dk

Menuforslag - specialpriser for større grupper

Hovedretter

Det lette valg

Desserter

Anretninger

Kaffebord

Køkkenchefens påægsplanke
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Glæd Jer til...
Blokhus Sandskulptur Festival. Tema 2023: H. C. Andersens Eventyr. 

Unikke sandskulpturer udformet af nogle af verdens førende sandskulptører. 
Årets nye sandskulpturer kan ses fra 25. april og resten af året.

Fiberbetonskulptur Festival 2023: Danmarks Dyr
Gigantiske og imponerende fiberbetonskulpturer udformet af kreative og førende kunstnere fra hele verden.

Både dette års, og tidligere års, skulpturer kan opleves i parken fra 25. april.

Blokhus Træskulptur Festival. Tema 2023: Danmarks Dyr
3 anerkendte trækunstnere udskærer imponerende træskulpturer med deres motorsave.

Oplev processen i dagene 3. til 5. juni. Både dette års, og tidligere års, træskulpturer kan opleves i parken.

“Kunst i Blokhus”
Stor kunstudstilling med malerier, keramik, smykker, glaskunst og meget mere. 

“Kunst i Blokhus” afholdes i Kulturhuset Blokhus i weekend 14.-15. oktober kl. 10-17 - fri entré.

Læs mere om events, åbningstider og priser på 
www.kulturhusetblokhus.dk

SANDSKULPTUR TEMAER: 2023: H. C. Andersens Eventyr | 2022: Fra Istid til Nutid | 2021: Noas Ark | 2020: Eventyrlige Filmfigurer | 2019: Vilde Vikinger | 2018: Alletiders Helte
2017: Magiske Eventyr | 2016: Verdens Vildeste Dyr | 2015: H. C. Andersens Eventyr | 2014: Konger, Kejsere og Herskere gennem Tiderne | 2013: Nordisk Mytologi
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Magisk Jul med over 2 millioner julelys
Kom og oplev ægte julemagi

Kom til Blokhus og se Nordens smukkeste julepark. 
Skulpturpark Blokhus er på over 20.000 m2 og alle bygninger, træer og sansehaver 

er smukt julepyntet i et strålehav af fantastiske lysdekorationer. 

Glæd Jer til at se et stort krybbespil, julemand i kanen, Europas længste lysende juletunnel, 
en kyssepergola, Danmarks højeste juletræ på 17,5 meter, lysende julekaner og rensdyr, 

smukke guldkareter, blinkende julestjerner, kærlighedstræ med røde julehjerter, 
juletog, snemænd, Disneyfigurer, lysende træer og dyr samt mange andre juleudsmykninger.

Fra 4. NOV. til 30. DEC.

Magisk Jul har åbent kl. 15-21 
fra tirsdag til søndag

fra 4. november til og 30. december. 
Lukket mandage, 24/12 og 25/12.
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Vesterhavsvej 6, Hune · 9492 Blokhus ·  kulturhusetblokhus.dk · facebook.com/KulturhusetBlokhus

Velkommen & på gensyn
til oplevelser for alle aldre

Mellem Blokhus Strand, klitplantagen og det hyggelige byliv
Benyt os som din primære destination – eller kombinér turen hertil med andre oplevelser i nærheden.

Årligt træder over 150.000 gæster ind over dørtærsklen – og vi håber, at denne brochure giver anledning til, 
at du/I gerne vil på tur hertil.  Det er gratis at besøge Kulturhusets Kunstbutik, Restaurant og Café, 

mens der betales entré til Skulpturparken Blokhus.

Her er nogle ideer til, hvordan I kan gøre dagen festlig for Jeres gruppe:
✿ Éntre til alle.
✿ Book Jeres eget lokale med verdensberømte vægmalerier til at modtage gæsterne.
✿ Nyd en lækker frokostbuffet & drikkevarer.
✿ Foredrag om stedet.
✿ På tur i Skulpturparken.
✿ Medbring gerne egen madkurv og drikkevarer, som I kan nyde ude i parken.
✿ Kun fantasien sætter grænser og vi skræddersyr gerne dagen helt efter Jeres behov.

Kontakt os på 88 44 33 88 eller på mail@kulturhusetblokhus.dk 20
23
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