
Søges: 
”Et par” til sæsonen 2022, med hensigt at indgå en fremtidig 
forpagtningsaftale. 
 

- Er du dus med naturen...? 
- Holder du af at arbejde med råvarer og udvikle spændende 

madoplevelser...? 
- Går du med drømmen om at være en del at Brummers Gaard på 

Aarø??????? 

Kan du svare ja til disse tre spørgsmål, kan du roligt læse videre.  
 
 

Veletableret virksomhed med et godt kundegrundlag og en god omsætning søger 
forpagter, gerne et par. 
   
Ser du dig selv som innovativ og på forkant med udviklingen, når talen kommer på 
spændende madoplevelser, tilberedt af naturens mange råvarer. Og er du i front når 
ideer skal omsættes til praksis. 
Besidder du personlige egenskaber, som nærvær, præcision, ordenssans og 
ærlighed, så er du nok den person vi gerne vil i kontakt med. 
 
Vi kan tilbyde en spændende hverdag med travlhed, men under ordnede forhold i 
skønne omgivelser.  Her er plads til 46 personer i restauranten og der er tillige et 
godkendt produktionskøkken, selskabslokaler samt udendørsservering.  Derudover 
er Bulladen (fredet lade med stråtag) rammen om musikkoncerter og fester om 
sommeren.   
Bolig kan stilles til rådighed.  
Kontakt os for en uforpligtende samtale, hvor dine/jeres drømme om en spændende 
arbejdsplads kan blive din.  
Tiltrædelse sæson 2022.  
Send din ansøgning og C.V. gerne på mail til:  Morden Hansen, der er 
rekruteringskonsulent på opgaven. morh@haderslev.dk  
 

Brummers Gaard på Aarø, er en kulturhistorisk gård der nænsomt er renoveret. Der er 
restaurant, cafe og vi har nok Danmarks bedst bevaret Bullade fra 1650, som danner ramme om 
mange spændende arrangementer og koncerter. Vi fremstiller ø specialiteter med ægte respekt 
og kærlighed til naturens råvarer. Brummers Gaard er inde i en rivende udvikling med mange 
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selskaber og har stor fokus på oplevelser og oprigtighed, og vi har haft den bedste sæson 2021 
nogen sinde, men ønsker at finde ”nye kræfter” på grund af alder. 
www.brummersgaard.dk  

http://www.brummersgaard.dk/

