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Har ni behov av att träffas i en kreativ och avspänd miljö? Då är ni välkomna till Korrö för att ha 
möten eller konferens och njuta av god mat från vårt uppskattade kök. Med bra service, speciella 

aktiviteter och ett aktivt värdskap från en engagerad personal vill vi sätta er i fokus. 
 

Läs mer om menyer, logi och aktiviteter längre ner. 
 

Hösterbjudande 
 

DAGKONFERENS ORIGINAL     fr. 385 KR/PERS. 

DAGKONFERENS MED DET LILLA EXTRA     fr. 425 KR/PERS. 
Nybakat morgonbröd, finare lunch, nygräddad ljummen paj. 

LUNCH TILL LUNCH - KONFERENS                 fr. 1 240 KR/PERS. 
Läs mer om konferens ihop med vårt populära julbord i ”Korrös klassiska julbord”. 

 

Mat och menyer 
 

Vi har under de senaste åren fått mycket stor uppskattning för vår mat 
och vi strävar alltid efter att leverera en god och noggrant tillagad mål-
tid. Vi försöker att använda närproducerade och kravmärkta produkter 
enligt vad som gäller för att få kalla sig kravmärkt. Vi är öppna för era 
egna förslag när det gäller måltider, men brukligt är en ”husman på 
tallrik” till lunch och en två- eller trerätters till kvällen.  
 
Exempel på en trerätters supé: 

 
PILGRIMSMUSSLA  
med skum på blomkål, friterad timjan, lök och knaperstekt sidfläsksamt en vinägrett på solmarka basilika  
 
DOVHJORTSYTTERFILÉ 58° 
serveras med skysås med stänk av madiera, höstsvamp, fräst sparris, jordärtskokcspuré samt kålrot 
 
CREME BRULEE 
smaksatt med kanel serveras med krossade mandelbiskvier, Korrö honung & sorbet på äpplen från Herrgården 

 

H Ö S T K O N F E R E N S  
& MÖTE PÅ KORRÖ  
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Logi och boende 
 
 
HERRGÅRDEN	  

Herrgården är vårt hotellboende med dusch och wc i samtliga rum. 
Herrgården har 24 bäddar fördelat på 8 rum. Välj mellan att lägga 8 
personer i enkelrum, 16 i dubbelrum eller 24 i flerbäddsrum. I 
Herrgården finns också ett konferensrum för 12 - 15 personer, samt bra 
rum att umgås och avsluta dagen i. 
 

ANNEXET	  

Annexet har 8 bäddar fördelat på 4 rum. Här kan ni välja att antingen förlägga 4 personer i 
enkelrum eller 8 personer i dubbel. I Annexet finns också ett rum att umgås och avsluta dagen i. 
 

FÄRGARGÅRDEN	  

Färgargården har samma standard som Herrgården och Annexet med den skillnaden att det har 
dusch och wc i korridoren. Färgargården har 7 sovrum, med 14 bäddar + 2 extrabäddar och bra rum 
att umgås och avsluta dagen i. 
 

ARRENDEBOSTADEN	  

Arrendebostaden har 3 sovrum med 6 bäddar + 4 extrabäddar, 2 wc med dusch i korridor och bra 
rum att umgås och avsluta dagen i. 
 

 

 

 

Konferenslokaler 
 
Under vinterhalvåret kan vi erbjuda följande konferenslokaler. 

RESTAURANGEN	  	  	   ca	  18-‐80	  pers	  

BARKLADAN	   	   upp	  till	  ca	  18	  pers	  

HERRGÅRDEN	   	   upp	  till	  ca	  15	  pers	  

LOGE	   	   	   upp	  till	  100	  pers	  (för	  er	  som	  vill	  ha	  något	  lite	  ruffare)	  

 



KORRÖ 2015    KONFERENSERBJUDANDE HÖSTEN 2015 

HEMSIDA: WWW.KORRO.SE    TEL. 0470 - 342 09   
E-POST: INFO@KORRO.SE      ADRESS: KORRÖ, 360 24 LINNERYD 3 

 

 

Aktiviteter 
 
Från hösten och fram till mars kan vi erbjuda följande aktiviteter:  

Priserna varierar beroende på antal deltagare. 

 

BADTUNNA	  MED	  HIMLEN	  SOM	  TAK 
Ute på udden på Korrö där ån spricker ligger vår lilla Relaxavdelning 
med bastu, badtunnor och relaxrum. Möjlighet finns även till ett dopp i 
Ronnebyån. Badtunnorna tar ca 22 personer samtidigt. 

Pris fr. 150 - 300 kr/per person 

TEAMLAGTÄVLINGAR 
Praktiska och teoretiska tävlingar i laganda där alla kan vara med. Aktiviteten genomförs utomhus 
och vid behov inomhus i våra kulturbyggnader. Tidsåtgång: ca 1- 2 timmar. 

Pris fr. 100 - 300 kr/per person 

EN	  SMAK	  AV	  KORRÖ 
En vintermatvandring där vi vistas utomhus 1 - 2 timmar, smakar på kökets läckerheter, lyssnar på 
Korrös spännande historia och hör en och annan skröna. En mycket bra aktivitet för att få in lite ny 
energi i gruppen. Aktiviteten kan göras som en lunchaktivitet eller en kvällsaktivitet, med ljus, 
lyktor, marschaller och eld. 

Pris fr. 200 kr/per person 

LAGA	  MAT	  MED	  KOCKEN 
En specialaktivitet som (nästan) bara kan göras med den lilla gruppen när det finns tillgång till 
något av våra kök.  

Pris fr. 295 kr/per person 

EN	  VANDRING	  ELLER	  LÖPRUNDA	  I	  RESERVATET 
Ni kan göra en egen vandring eller en ta en löprunda på någon av våra markerade leder. Att 
kombinera motion och konferens har vid flera tillfällen visat sig vara lyckat. Vandringen kan göras 
exklusiv med marschaller och lyktor eller pannlampor i mörker.  

Pris fr. 0 kr/per person 

 

Bokning - frågor - vägbeskrivningar 
 
Vid bokning eller ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig via e-post till info@korro.se, 
eller via telefon på 0470 - 342 49. 

Korrö ligger utmed väg 122 mellan Växjö och Karlskrona. 

 


