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Den 17. og den 19. juli bliver der lejlighed til at få syn for smagen på champagnes store diversitet  
ved en champagne-salon på Skagens Museum og en champagne-soirée på Restaurant De 2 Have.  

 
Det bliver første gang champagne luftes på dette niveau og i dette omfang i Jylland. 

En gang skal jo være den første – og anledningen, Skagens Museums 100 års jubilæum, fortjener det. 
 

Der vil være fine muligheder for at indtage såvel åndelig føde som fastere næring til akkompagnement  
af nogle af Champagnes mest inspirerende frembringelser, og til at se skagenskunstnerne i nyt lys. 

 
Skagens lys opleves bedst på Grenen – og på Grenen ligger Restaurant De 2 Have, og som de 2 have 

skyller ind over Grenen, vil dem, der begiver sig derop den 19. juli blive overskyllet med alt godt fra havene 
og fra kældrene i Champagne – udgravede i gammel, kridtholdig havbund – vil flaskerne sukke sødt,  

når propperne lirkes op og velduftene møder havgusen og hører Drachmann klukke i natten. 
 

Som havet omkring Skagen er dobbelt vil alt blive nydt i en fordobling – hver champagne vil blive nydt i  
2 versioner, hver råvare vil blive serveret i 2 versioner – en japansk og en dansk – gennem middagen,  

der sammen med De 2 Haves nye køkkenstab foreståes af 4 gæstekokke: 
 

Jens Rahbek ~ Nanbantei, Silkroad, Sticks ń  ́Sushi, Takagi, Ebisu 
 

Jacob Dahl Andersen ~ Skagen Fiskerestaurant, Hvidøre (NovoNordisk) 
 

Nicolai Wilkie ~ Hvidøre (NovoNordisk) 
 

Tim Rosenvinge ~ Hvidøre (NovoNordisk), Comwell Sorø Storkro 
 

Efter middagen er der Champagne-Bar for de livsduelige, og vi ser frem til at se lyset,  
der forsvandt undervejs i det ene hav – stige op af det andet, og til at skåle for lyset,  

for solen, den evige danser. 
 
* 
 

Spørgsmål vedrørende Skagens Museum kan rettes til 
Lisette Vind Ebbesen  på �lve@skagensmuseum.dk  

 

www.skagensmuseum.dk 
 

Spørgsmål vedrørende De 2 Have kan rettes til 
Henrik Tachau  på   info@restaurantde2have.dk  

 

www.restaurantde2have.dk  
 

Spørgsmål vedrørende champagne kan rettes til 
Jørgen Christian Krüff  på  jck@esprit-du-vin.com  

 

www.esprit-du-vin.com  
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