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De første bisonokser ankom til Nordfyn i 1993, og
siden da er interessen for de prægtige dyr kun
vokset. I dag er Ditlevsdal hjemsted for cirka 350

amerikanske bisonokser.

Foruden dyrene er der restaurant med 3 lokaler,
gårdbutik med kødsalg og gode

overnatningsmuligheder i enten præriehus,
Bisonfarmerens Hus eller shelter.

Restaurantens dygtige kokke sørger for at tilberede
bisonkødet på den helt rigtigemåde, så man får en

unik og anderledes smagsoplevelse.

Vores mål er at give vores gæster en
helhedsoplevelse udover det sædvanlige -

selvfølgelig med bisonoksen som det
naturlige omdrejningspunkt.

På Ditlevsdal har vi mange års erfaringmed
alle typer selskaber, så du kan trygt afholde

dit næste arrangement på Ditlevsdal.

Vi glæder os til at se jer.

Niels Henrik Ove,

ejer af Ditlevsdal

Velkommen til
Ditlevsdal Bisonfarm
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2 2023. Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.

FESTER
& SELSKABER

Afhold dit næste arrangement i et afslappet,
uhøjtideligt miljø. Stedets kokke har

fødderne godt plantet i jorden og bager
naturligvis selv sit brød, laver sauce og fond

fra bunden, sylter og braisserer m.m.

Alle arrangementer planlægges altid
i samarbejde med dig, så du får

præcis det, du ønsker.

Forret, hovedret, dessert
og ka�e/the m. sødt

Oplev det hele fra kun

Kr. 525,-
per kuvert ekskl. drikkevarer

GRUPPPER, FORENINGER
& SAMMENKOMSTER

Besøg Ditlevsdal til en anderledes og unik
oplevelse. Kombiner fx en god frokost eller
middag med en guidet tur ud blandt bison-

okserne eller nyd eftermiddagska�en i
skønne omgivelser

VIRKSOMHEDER
& FIRMAER

Møde, konference, reception
eller personalefest? Hos os er alle
muligheder åbne for at afholde

dit næste arrangement.

3

GUIDET TUR
Oplev bisonokserne helt tæt på med en
guidet tur på den nordfynske prærie.

75,- per voksen, 50,- for børn 3-10 år
Varighed: 45-55 min. Afregning for min. 20 personer,

svarende til minimumspris på 1500,- i alt.
Mindre grupper henvises til vores fredagsture kl. 17.30
og andre åbne ture (apr.-okt.), hvor alle er velkomne.

Det anbfales altid at reservere plads på turene.

AKTIVITETER
Dyst mod dine venner, familie eller kollegaer i
præriediscipliner, som bueskydning, lassokast,
pistolskydning eller "rejs-�aget".
Vi sammensætter aktiviteterne ud fra jeres ønsker

og antal gæster. For min. 15 pers.
Varighed: 1½ time.
145,- per person

FOREDRAG
Vi fortæller om Ditlevsdal - hvordan projektet

startede, ideen bag, hvordan stedet har udviklet
sig, og hvordan det er at være bisonavler - alt sam-
men krydret med sjove anekdoter fra hverdagen.

Varighed ca. 1 time.
20-50 personer: kr. 1400,-.

Fra 51-100 personer: kr. 1800,

GÅRDBUTIK
Her sælges bisonkød fra egen avl, samt bison-

specialiteter. Gårdbutikken rummer også
gavekurve, chokolade, souvenirs, vin og

specialøl, samt skind og kranier.
Åbningstider: Torsdag & fredag: 15.00 - 18.00

Lørdag: 10.00 - 14.00
Bisonkødet fra Ditlevsdal er anbefalet

af Dyrenes Beskyttelse.
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4 2023. Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.

OVERNATNING

BISONFARMERENS HUS
Bo ligesom bisonfarmeren gjorde det i 30 år frem til 2021.

Her er der mulighed for at booke den store stueetage,
hvor der er plads til 12 overnattende gæster.

Til stueetagen er der en smuk anlagt have med stor terrasse
samt vildmarksbad, som kan lejes på dagsbasis.

Husets 1. sal med plads til 8 personer kan også lejes, og her er der
en større altan, så man kan nyde måltiderne udendørs.

Både stueetagen og 1. salen indeholder stort køkken samt grill på terrassen,
så man kan lave sig en lækker middag.

Se priser, info og ledighed på www.ditlevsdal.dk

5

OVERNATNING PÅ DITLEVSDAL

PRÆRIEHUSE
Overnat i en af vores hyggelige præriehuse, som er beliggende

med idyllisk udsigt over prærien og den smukke natur.

De 4 huse er indrettet med plads til 8 overnattende gæster.
I huset er der to soveværelser, lille køkken, sofahjørne (sovesofa),

badeværelse, stort spisebord og hems med plads til 2 personer.
Endvidere har hvert hus en overdækket veranda.

Der er mulighed for at tilkøbe linnedpakker og morgenmadspakker i husene.

Se priser, info og ledighed af præriehusene på www.ditlevsdal.dk

FORKÆL DIG SELV I NATUREN
Kombiner dit ophold med et af vores
vildmarksbade, hvor I kan nyde det

gode selskab i det varme vand under
den klare stjernehimmel.
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6 2023. Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.

VELKOMSTDRINK

Ditlevsdals velkomst
Mousserende vin med blåbærsirup kr. 60,00

Mousserende vin
Mousserende med let sødme kr. 55,00

Blegansigt (uden alkohol)
Hyldeblomstdrik med danskvand og lime kr .48,00

APPETIZER

FORRET
Alle forretter tallerkenanrettes og serveresmed hjemmebagt brød og smør.

Gravad inderlår
med peberrodscreme og syltede løg kr. 105,00

kr. 105,00

kr. 105,00

Carpaccio af røget yderlår
med rucola, pesto, parmesan og sprødt

Rimmet laks
med årstidens grønt

Fisken, bisonen og vegetaren
En symfoni af 3 små forretter; laks,
gravad bisoninderlår og en vegetarisk forret kr . 125,00

3 slags snacks
Peanuts, chips og saltstænger kr . 22,00

Grønt med dip
Forskellige grøntsagsstænger med hjemmelavet dip kr . 22,00

Er I en gruppe eller forening?
Se side 17 for flere menuer.
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HOVEDRET
Ditlevsdal Bisonbuffet
2 slags bisonstege: Rosastegt & langtidstilberedt – vi skærer for .
Bison-gryderet, 3 forskellige slags salater/garniture efter årstiden,
2 slags kartofler, salsa, sauce, samt hjemmebagt brød og smør kr. 345,00
(min . 25 personer)
Buffeten tillægges kr.25,- per kuvert, såfremt der ikke vælges forret .

Sydamerikansk BisonBu�et
Rosastegt bisonsteg, bison-gryderet, majs, kyllingenuggets, 2 slags
salater/garniture efter årstiden, 1 slags kartoffel, mexikanske wraps
guacamole, tortillachips, sauce og hjemmebagt brød og smør kr. 345,00
(min . 25 personer)
Buffeten tillægges kr.25,- per kuvert, såfremt der ikke vælges forret .

Ditlevsdals Bison Fad - fadserveret
2 slags bisonstege: Rosastegt og langtidsbraiseret, gennemstegt,
to slags varm garniture, én slags kold tilbehør på bordet,
samt sauce og dagens kartoffel kr . 335,00

Gammeldags Bisonsteg - fadserveret
God gennemstegt og mør bisonsteg med årstidens
garniture, dagens kartoffel, salat, tyttebær og sauce. kr . 275,00

Bisonsteak
Tallerkenanrettet bisonsteak (250 g) med dagens kartoffel,
årstidens garniture og sauce
(max . 30 personer)

Bisonburger
Tallerkenanrettet bisonburger med kartofler og dyp
(max . 30 personer)

kr . 315,00

kr. 195,00

Ved selskaber afregnes børn 3- 10 år med 1/2 kuvertpris.
Børn under 3 år er uden beregning.

Alle priser er angivet per person



6 2023. Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.

VELKOMSTDRINK

Ditlevsdals velkomst
Mousserende vin med blåbærsirup kr. 60,00

Mousserende vin
Mousserende med let sødme kr. 55,00

Blegansigt (uden alkohol)
Hyldeblomstdrik med danskvand og lime kr .48,00

APPETIZER

FORRET
Alle forretter tallerkenanrettes og serveresmed hjemmebagt brød og smør.

Gravad inderlår
med peberrodscreme og syltede løg kr. 105,00

kr. 105,00

kr. 105,00

Carpaccio af røget yderlår
med rucola, pesto, parmesan og sprødt

Rimmet laks
med årstidens grønt

Fisken, bisonen og vegetaren
En symfoni af 3 små forretter; laks,
gravad bisoninderlår og en vegetarisk forret kr . 125,00

3 slags snacks
Peanuts, chips og saltstænger kr . 22,00

Grønt med dip
Forskellige grøntsagsstænger med hjemmelavet dip kr . 22,00

Er I en gruppe eller forening?
Se side 17 for flere menuer.

7

HOVEDRET
Ditlevsdal Bisonbuffet
2 slags bisonstege: Rosastegt & langtidstilberedt – vi skærer for .
Bison-gryderet, 3 forskellige slags salater/garniture efter årstiden,
2 slags kartofler, salsa, sauce, samt hjemmebagt brød og smør kr. 345,00
(min . 25 personer)
Buffeten tillægges kr.25,- per kuvert, såfremt der ikke vælges forret .

Sydamerikansk BisonBu�et
Rosastegt bisonsteg, bison-gryderet, majs, kyllingenuggets, 2 slags
salater/garniture efter årstiden, 1 slags kartoffel, mexikanske wraps
guacamole, tortillachips, sauce og hjemmebagt brød og smør kr. 345,00
(min . 25 personer)
Buffeten tillægges kr.25,- per kuvert, såfremt der ikke vælges forret .

Ditlevsdals Bison Fad - fadserveret
2 slags bisonstege: Rosastegt og langtidsbraiseret, gennemstegt,
to slags varm garniture, én slags kold tilbehør på bordet,
samt sauce og dagens kartoffel kr . 335,00

Gammeldags Bisonsteg - fadserveret
God gennemstegt og mør bisonsteg med årstidens
garniture, dagens kartoffel, salat, tyttebær og sauce. kr . 275,00

Bisonsteak
Tallerkenanrettet bisonsteak (250 g) med dagens kartoffel,
årstidens garniture og sauce
(max . 30 personer)

Bisonburger
Tallerkenanrettet bisonburger med kartofler og dyp
(max . 30 personer)

kr . 315,00

kr. 195,00

Ved selskaber afregnes børn 3- 10 år med 1/2 kuvertpris.
Børn under 3 år er uden beregning.

Alle priser er angivet per person



8 2023. Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.

DESSERT
Ditlevsdals Islagkage
med chokolade og nødder kr. 98,00

Gateau Marcel
med vaniljeis kr. 98,00

Årstidens tri�i
En trifli lavet af årstidens frugt eller bær kr. 75,00

Dessertsymfoni
Desserttallerken med brownie, citronfromage
og is-sandwich med årstidens bær kr. 125,00

TIL DE SMÅ INDIANERE
Kan tilvælges til børn op til 10 år.

Indianertallerken – serveres samtidig med forret
En sund og spændende indianertallerken anrettet med bisonfrikadeller,
pølsehorn, grøntsagsstave, ketchup og brød .

Høvdingeis – serveres samtidig med dessert
Efter en lang jagt, kan manmåske godt foretrække en mere “sej” dessert - her kan
vi tilbyde en farverig isdessert .

Alle priser er angivet per person
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KAFFE & SØDT
Kaffe/te ad libitum

Sødt til ka�en
2 slags sødt kr . 32,00

kr. 38,00

Chokolade
Chokolade/slikfade kr. 38,00

Kage
Dagens kage kr. 52,00

Hjemmebagt kringle kr . 54,00

NATMAD
Bisonhotdogs
Hjemmebagt pølsebrød med bisonpølse og tilbehør kr. 95,00

kr. 115,00
Pålægsplanke
med bisonspegepølse, -rullepølse, bison-paté, én slags ost og to slags brød

Alle priser er angivet per person
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10 2023. Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.

DRIKKEVARER
Øl
Albani flaskeøl, pilsner og classic kr . 40,00

Fadøl
Albani, Odense Classic
Lille kr . 45,00
Stor
Specialøl
Lille kr. 50,00
Stor kr. 65,00

kr. 60,00

Sodavand
Albani - flere varianter kr . 35,00

Saft
Hyldeblomst, Æblemost kr . 40,00

Rødvin
1/1 fl . husets rødvin
Et glas af husets rødvin

kr. 268,00
kr. 58,00

Hvidvin
1/1 fl . husets hvidvin
Et glas af husets hvidvin

kr. 268,00
kr. 58,00

DESSERTVINE
Dessertvin eller portvin

DRINKS
Gin Hass, Astronaut, Rom & Cola, Gin & Tonic

kr. 52,00

kr. 285,00

kr. 395,00

kr. 75,00

AVEC (3 CL.)

AD LIBITUM

Cognac og likør
Francois voyer kr . 50,00
Chateau Fontpinot XO kr. 75,00
Baileys

Ved a�oldelse af arrangementer kan drikkevarer betales pr. forbrug eller ad libitum.
Ad libitum
Husets rød- og hvidvin, 1 glas dessertvin, �aske øl og sodavand i maks. 8 timer

Udviddet ad libitum
Husets rød- og hvidvin, 1 glas dessertvin, �aske øl og sodavand samt følgende:
drinks: Gin Hass, Rom & Cola, Gin & Tonic og Astronaut i maks. 8 timer
Har du/I særlige ønsker til vinen, så lad os vide det, da vi kan forhøre os hos vores vinleverandør.

Alle priser er angivet per person

kr. 50,00

11

BISON
BARBECUE
Kan afholdes fra 1.april - 1.oktober

En 2-retters grillbuffet for dig, som ønsker at invitere til en
mere eksklusiv grillfest, dufte røgen og mærke vinden fra
prærien.
• Vores berømte bisonspareribs i hjemmelavet marinade
• Bisonroastbeef – vi skærer for
• Bisongrillpølser
• Brisket af bisonbryst
• Grøntsagssauté
• To slags salater efter årstiden
• Majskolber
• Dagens karto�el
• Sauce
• Hjemmebagt brød

• Grillet banankage med rørt is
og hjemmelavet frugtkompot
(Kan udski�es med Gateau Marcel)

PRIS PER KUVERT

539,-
For minimum 25 personer

Kombiner fx med en guidet tur
blandt bisonokserne og/eller udendørs

prærieaktiviteter for sjovefællesoplevelser
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En 2-retters grillbuffet for dig, som ønsker at invitere til en
mere eksklusiv grillfest, dufte røgen og mærke vinden fra
prærien.
• Vores berømte bisonspareribs i hjemmelavet marinade
• Bisonroastbeef – vi skærer for
• Bisongrillpølser
• Brisket af bisonbryst
• Grøntsagssauté
• To slags salater efter årstiden
• Majskolber
• Dagens karto�el
• Sauce
• Hjemmebagt brød

• Grillet banankage med rørt is
og hjemmelavet frugtkompot
(Kan udski�es med Gateau Marcel)

PRIS PER KUVERT

539,-
For minimum 25 personer

Kombiner fx med en guidet tur
blandt bisonokserne og/eller udendørs

prærieaktiviteter for sjovefællesoplevelser



12 2023. Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.

• Husets laks
• Bisonspegepølsemed garniture

• Bisonfrikadeller med surt
• Lun bisonleverpostej med svampe & bacon

• Bisonroastbeefmed klassisk tilbehør
• Carpaccio af røget bisonyderlår

• Grøntsagstærte
• To slags salater efter årstiden

• Ost & frugt
• Hjemmebagt brød & smør

PRIS PER KUVERT

385,-
For minimum 25 personer

Det store frokostbord med både lunt og koldt
er ideelt til frokostarrangementet, hvor der skal være

lidt for alle aldre og enhver smag.

DEN STORE
FROKOSTBUFFET

13

DEN LETTE
FROKOSTBUFFET
Den lette frokostbuffet er et godt frokostbord med både lunt og koldt.
Perfekt til det kortere arrangement, hvor maden ikke må være for tung.

• Bisonroastbeef med klassisk tilbehør
• Bisonspegepølse med garniture

• Lun bisonleverpostej med svampe & bacon
• Grøntsagstærte
• Årstidens salat

• Ost og frugt
• Hjemmebagt brød & smør

269,- per kuvert
For minimum 20 personer
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BISON
BRUNCH

3-timers arrangement - Kan afholdes indenfor tidsrummet kl. 10.00 - 15.00

En brunch er altid en god og uhøjtidelig måde at samles på.

· Skyr med granola
· Laksewraps

· Scrambled eggsmed bisonpølse, -bacon og kryddertomater
· Toast med cheddar og pesto

· Bisonspegepølsemed dagens garniture
· Lun bisonleverpostej med svampe og bacon

· Hjemmelavet marmelade
· 2 slags oste & frugt

· Amerikanske pandekager med ahornsirup
· Kage efter kokkens humør

· Hjemmebagt brød

· Ka�e, te og juice ad libitum

per kuvert 335,-
For minimum 25 personer.

Et glasmousserende vin somvelkomst eller til selve brunchen
+ 35,- per kuvert.

Kombiner evt. med en guidet tur efterfulgt af øl og vand.

14 15

VIRKSOMHEDER

Dagsmødepakke
• Morgenmad med kaffe/te
• Frokost e�er kokkens humør
• Eftermiddagskaffe/te med hjemmebagt kage
• Frugt og vand i lokalet under mødet
• Lokaleleje
• Brug af faciliteter - trådløst netværk, lærred og projektor

495,- pr.kuvert
Vi serverer selvfølgelig også gerne en god bisonmiddag til aften, hvis det ønskes.

Dagsmøder, a�enmøder, receptioner, events m.m.
Hold jeres møde i helt specielle omgivelser, der kan
tilføre dagen en ekstra dimension.
Kom med jeres ønsker for dagen og vi vil sammensætte
en perfekt dag til jer.

Guidet tur, foredrag eller aktiviteter
Få et lille a�ræk ved at tage ud på en times guidet tur med
prærievognen eller kom ud og dyst i præriediscipliner.
I kan også booke et foredrag af ejer Niels Henrik Ove omDitlevsdals
historie og udvikling.
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Bryllup
A�old jeres store dag i naturskønne omgivelser på Ditlevsdal.
Mulighed for vielse, fx udenfor ved søen.

Forslag til program
- Reception m. kaffe/te, øl og vand (evt. medbragt bryllupskage)
- Guidet tur (Brudeparret kan fx få taget bryllupsbilleder imens)
- Velkomstdrink, mousserende vin
- Forret: Fisken, bisonen og vegetaren
- Hovedret: Ditlevsdal buffet
- Dessert: Dessertsymfoni
- Brudevals
- Kaffe/te med 2 slags sødt
- Natmad: Bisonhotdogs

Pirs pr. person 815,- ekskl. drikkevarer
Pris pr. person 1.170,- inkl. drikkevarer ad libitum i op til 10 timer
(husets rød- og hvidvin, øl og vand samt et glas dessertvin)
Priserne er ekskl. guidet tur.

Dette er blot en idé.
Dagen kan sammensættes efter jeres ønsker.

For alle jer, der kan lide at samles til en god dag med gode oplevelser .

• Bisonhakkebøf (200 gr.) med kartofler, sauce og surt 171,-
Ønskes salat hertil, betales tillæg på kr. 25,- per kuvert .

• Dagens braiser-bisongryde med mos eller ris 165,-
• Byg selv bisonburger med kartofler og dip 165,-

(Buffet, 1 stk . pr pers .)
• Bisonpariserbøf med klassisk tilbehør 160,-
• Dagens sandwich med bisonpålæg, urter og dressing 75,-

(1 stk . pr pers .)
• Let frokostbuffet (Se beskrivelse s . 13) 269,-
• Ka�e/te ad libitum 38,-
• Ditlevsdals Islagkage – fadpyntet 85,-
• Dagens kage 52,-
• Hjemmelavet sødt til kaffen 32,-
• Hjemmelavet kringle 54,-
• Boller med bisonpålæg (3 halve pr .pers .) 98,-
• Lagkage 65,-
• Tallerkenanrettet bisonburger med karto�er og dip 195,-
• Gullashsuppe med fyld af bison og grøntsager,

hertil creme fraiche 135,-
Grupper og foreninger afregnes på samlet regning for antal tilmeldte.
Drikkevarer kan dog mod forudgående aftale afregnes enkeltvis ved køb i baren.
Buschaufføren spiser altid gratis med.

Endeligt antal tilmeldte bedes meddelt skriftligt til Ditlevsdal Bisonfarm
senest 10 døgn før arrangementets afholdelse.

Reduktion kan ske omkostningsfrit indtil 10 døgn før arrangement. Gæster afmeldt
eller udeblevet senere end 10 døgn før arrangement, afregnes med fuld pris.

Kombinér jeresarrangement med en
guidet tur blandt bison-
okserne, et foredrag eller
et besøg i gårdbutikken.&Grupper

Foreninger
Sammenkomster

17
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18 2023. Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.

Minde-
højtidelighed
Vi hjælper gerne med a�oldelse af mindesammenkomsten.
I kan få fat i os døgnet rundt på vores nødtelefon - ring blot når det passer jer.
Diltevsdal er med sine naturskønne omgivelser, hyggelige,
varme lokaler og uformelle stemning ideelt til denne sammenkost.

Kaffe/te ad libitum 38,-

Dagens kage 52,-

Hjemmebagt kringle 54,-

Hjemmelavetsødt til kaffen (2 slags) 32,-

Lagkage 65,-

Boller med bisonpålæg(3 halve per person) 98,-

Den lettefrokostbuffet(se beskrivelse side 13) 269,-

Gullashsuppe med fyld af bison og grøntsager, hertil creme fraiche 135,-

Der kan naturligvis vælges fra hele menufolderen.
Vi er åbne over for specielle ønsker.

19

FØLGENDE ER ET FORSLAG. DER KAN OGSÅ FINT VÆLGES
UD I INDSLAGENE TIL ET ANDERLEDES PROGRAM/MENU

ANKOMST KL. 11.00
FOREDRAG KL. 11.15

Ca. 1 times varighed. Vi fortæller om
stedet og livet med bisonokser.

Hvordan det hele startede og ideen
bag en bisonfarm.

MIDDAG KL. 12.30
Bisonhakkebøf

m. kartofler, sauce og surt
Fadserveret hjemmelavet

islagkage

GUIDET TUR KL. 14.00
Med traktor og vogn kører vi ud på den
nordfynske prærie og holder midt blandt
bisonokserne, mens en guide fortæller
om dyrene og vores arbejde med dem.

KAFFE/TE AD LIB. MED SØDT KL. 15.00

BESØG I BUTIK KL. 16.00
Vi åbner altid gerne gårdbutikken for jer.
Her er der mulighed for køb af bisonkød,

samt diverse souvenirs

FARVEL OG TAK FOR DENNE GANG

Pris per kuvert: 326,- (ekskl. foredrag, guidet tur og drikkelse)
Foredrag: 1400,- I alt

Guidet tur: 75,- per person (dog min. 1500,- )

FORSLAG TIL EN DAG PÅ
DITLEVSDAL BISONFARM
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GENERELLE BETINGELSER
ved afholdelse af arrangement eller fest på Ditlevsdal Bisonfarm
• De angivne priser er inkl. moms.

Guidet tur og foredrag er dog momsfrit.

• Priser er inkl. servering, lys, duge og blomster i enkeltvase.

• Betaling sker på selve dagen ved endt arrangement.

• Endeligt og bindende antal meddeles 10 dage før arrangementet. Gæster frameldt eller
udeblevet herefter afregnes med fuld kuvertpris.

• Endelig og bindende bordplan meddeles senest 4 dage før arrangement.

• Ved bestilling af fest eller reservation af lokale opkræves reservationsgebyr på 2000,-.
Dette modregnes efter endt arrangement, men refunderes ikke ved aflysning eller
udeblivelse fra arrangementet.

• Ved a�estilling senere end 4 uger før arrangementet, har Ditlevsdal krav på godtgørelse
svarende til 50% af kuvertprisen for det estimerede antal gæster.

• Ved booking af guidet tur må det forventes at andre grupper end ens egen kan deltage, da der
er plads til 60 personer på vognen. Minimumsprisen er 1500,-. Såfremt andre grupper også
deltager, afregnes blot 75,- per person.
Ønskes turen for egen gruppe alene er prisen herfor 75,- pr person - dog minimum 3750,-.

2023. Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.20

OVERNATNING PÅ DITLEVSDAL

SHELTERS
Nyd natten på primitiv og hyggelig vis i en af vores 6 shelters midt i den

skønne natur her på Ditlevsdal - måske med en bison helt tæt på!

Der findes 2 små og 4 store shelters med hhv. plads til 2 og 5 personer.

Ved hvert shelter er der eget bord-bænke-sæt, samt bålfad,
så aftensmaden eller morgenmaden kan tilberedes
og nydes med udsigt over den nordfynske prærie.

For at gøre oplevelsen helt komplet, kan der naturligvis lejes bisonskind
til at sove på/under, som en ægte indianer.

Når du bor i shelter, har du adgang til toilet, køleskab og brænde.

Se priser og mere info på www.ditlevsdal.dk
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V. Niels Henrik Ove · Tokkerodvej 24 · 5462 Morud · Tlf.: 6480 1227
mail: restaurant@ditlevsdal.dk · www.ditlevsdal.dk
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