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BADEHOTEL MED HISTORIE 

Hotel Tannishus er et af de få originale badehoteller, der stadig findes den dag i dag. 
 
Tilbage i tiden var det vældigt populært med hyggelige hoteller langs Vesterhavet, men de fleste traditionelle badehoteller har desværre ikke overlevet som 
Hotel Tannishus har. 
 
Om badehotellet 
Hotellet blev grundlagt tilbage i 1896 og er i dag et af de sidste oprindelige badehoteller ved Vesterhavet. 
 
Hotel Tannishus ligger placeret i den skønne Tannisbugt blot 200 meter fra stranden. Her ved Tversted i Nordjylland findes nogle af de smukkeste strande i 
hele Danmark. Lige siden grundlæggelsen af hotellet har det været et tilflugtssted og åndehul, hvor generationer af feriegæster har kunne nyde afslapning i 
luksuriøse omgivelser og omringet af den skønne natur. 
 
Her ved Tannisbugten opleves kontrasten mellem det imponerende hvide klitlandskab og det frodige nabolandskab i baggrunden.  
 
Hotel er omgivet af flora og fauna, hvor de besøgende igennem historien har kunnet nyde alt lige fra fiskeri og skovture til afslapning på stranden. 

Hotellet i dag 
Der er sket meget med Hotel Tannishus igennem den lange historie. I dag er det et moderne badehotel, der råder over 103 hyggelige ferielejligheder, der alle 
er udstyret med moderne faciliteter. 
 
For at bevare hotellets rige historie har man altid forsøgt at holde den samme gamle og hyggelige stil blot med moderne faciliteter i nyere renoverede bygnin-
ger. Restauranten vidner om den lange historie hotellet har som et originalt hotel, hvor billeder fra hotellets historie skaber en hyggelig atmosfære. 





Torsdag 
21. 

oktober 
2021 

FORLÆNGET WEEKENDOPHOLD 
TORSDAG TIL SØNDAG 
 
 
3 overnatninger i 2½ værelses lejlighed på 49 m2 med 
havudsigt i Junkerfløjen inkl: 
 
Torsdag: 3-retters Tversted menu 
Fredag; 2-retters menu 
Lørdag; 3-retters menu inkl. velkomstdrink 
Take-away morgenmadsbakke fredag, lørdag og søndag 
 
Lejligheden er indrettet med stue, soveværelse med 2 
sovepladser samt køjerum eller hems med 2 sovepladser. 
 
Køkken/opholdsrum er udstyret med kogeplader, kaffe-
maskine, el-kedel, combi-ovn, køleskab med fryseboks, tv 
og opvaskemaskine. 
 
Badeværelse med bruseniche. 
 
Opholdet er inkl. energiforbrug, slutrengøring og opred-
ning samt håndklæder. 

Forret: 
Rødbedetatar m/estragonmayo, vesterhavsost og 
confiteret æggeblomme 
 
Hovedret: 
Svineskank m/ linser, urter, glace og grov kartof-
felmos 
 
Dessert: 
Marrokansk appelsinkage m/ appelsinsauce, varme 
krydderier og vanilleis 
 
Husets vin: 
Hvid Valle Central Chile 



Fredag 
22. 

oktober 
2021 



Fredag 
22. 

oktober 
2021 

Forret: 
Vildtapas 
 
Hovedret: 
Fugle– og dyrevildt med sylterier, rosenkål  og 
kartofler 
 
Husets vin: 
Hvid Valle Central Chile 



Lørdag 
23. 

oktober 
2021 

Æg 
Rullepølse 
Spegepølse 
Leverpostej 
Ost 
Marmelade 
Honning 
Rundstykker 
Smør 
Rugbrød 
Kaffe 
Fløde 
Te 
Juice 

SÅ ER DER MORGENMAD ... 



Lørdag 
23. 

oktober 
2021 

Stjerneskud med 2 stegte fiskefileter, håndpille-
de rejer og asparges 
 
Hjemmelavede fiskefrikadeller med remoulade, 
løgkompot, groft brød og smør 

TAKE AWAY 

NEEEJ, SE DER .. 
DER ER OGSÅ REJER MED 



Lørdag 
23. 

oktober 
2021 

Velkomstdrink 
 
Forret: 
Tapas 
 
Hovedret: 
Kalvesteg med vildtsauce, asparges, grønsagskage 
og kartofler 
 
Dessert: 
Kage og is 
 
Husets vin: 
Rød Valle Central Chile 



Hotellets morgenmadsbakke 
 

Swend AageÕs  scrambled æg, pølser og bacon 

Søndag 
24. 

oktober 
2021 

Så nåede vi den sidste dag i et fantastisk 
UDVIDET JAZZY WEEKENDOPHOLD. 

 
Vi havde kun tilbage at indtage hotellets 

morgenmadsbakke, inden vi pakkede vores 
habengut. 

Da det nu var søndag,  
blev morgenmadsbakken udvidet lidt. 


