Skanderborg Park er kommet i
fornemt selskab
Det østjyske hotel er som den første restaurant uden for København udpeget som
champagne-ambassadør for prestige-mærket Deutz.
Som en af blot fem restauranter i Danmark – og den første uden for København – er Skanderborg Park
Hotel & Konference blevet udnævnt til at være champagne-ambassadør for det franske prestige-mærke
Deutz, fortæller salgschef Peter Krüger fra HJ Hansen, der er importør af Deutz i Danmark.
-

Vi synes at Skanderborg Park har både de omgivelser, det serviceniveau og den dygtighed i
køkkenet, der understøtter Deutz’ kvalitet, så det var ikke noget svært valg, da vi gerne ville finde
et sted også uden for København, fortæller salgschefen.

De øvrige fire ambassadører er Hotel d’Angleterre, Nimb i Tivoli og de to AOK-gourmetrestauranter
Brønnum og Trio. Så det er et ret eksklusivt selskab Skanderborg Park nu træder ind i. Noget, der ifølge
hotellets restaurantchef René Birk Salomonsson forpligter.
-

Det gør det. Men det vælger vi nu at se som et skulderklap og en udfordring snarere end et
problem, siger han.

Som Deutz-ambassadør får hotellet mulighed for at sælge de gode champagner glasvis, så flere kan smage
– uden at de nødvendigvis skal købe en hel flaske.
-

Det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at grunden til at vi gør det her er, at vi gerne vil have
flere danskere til at drikke champagne og også have muligheden for at smage de lidt bedre – og
forhåbentligt konstatere, at det godt kan betale sig at ofre lidt ekstra på en god flaske, siger Peter
Krüger.

Som ambassadør får Skanderborg Park et pænt udvalg fra Deutz’ kældre. I den billigere ende de gængse
non-vintage-flasker i både klassisk, demi sec og rosé samt nogen af de mere sjældne – og eksklusive
vintage- og prestigeflasker.
Restaurantchefen glæder sig til at servere god champagne på hotellets terrasse.
-

Jeg vil sige, at det allerede går strygende og det er selvfølgelig meget tilfredsstillende, at vi nu har
mulighed for at give vores gæster en ekstra oplevelse, siger René Birk Salomonsson.

