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TILLIDSBAREN

Det seneste år har vi observeret en helt ny trend fra vo-
res førstegangsbesøgende. Ikke nok med at de kommer 
med en anbefaling fra bekendte om at reservere værel-
se hos Villa Provence – nu er det også med forslag om at 
prøve vores tillidsbar.

HVEM ER FAMILIEN 
BÜHLMANN, OG 
HVORFOR HAR VI 
DET SCHWEIZISKE 
FLAG I HJERTET? 

Læs mere side 9.

Læs mere om Chef Michaud, 
Jeanne Moreau og de andre 
plakater samt Den 
franske eliksir - Pastis 
på side 11.

HVORFOR LIGGER 
DER ET FRANSK 
HOTEL I AARHUS?
Er vi mon franske?

Læs mere på side 2 og 3.

Hvad kan vi hjælpe med?
Har du brug for hjælp er du altid velkommen 

til at ringe til receptionen på 86 18 24 00 
- eller kig forbi døgnet rundt.

Lidt fransk, lidt 
finurligt & lidt 
anderledes 

Gå på opdagelse i husets 
historie og lær Familien 
Bühlmann at kende.

Online?
Netværk: Provence

Password: 12341234

QR-KODE
Foretrækker du at læse avisen online? 

Scan QR-koden med din mobil.

86
18
24
00



Herregården Scheelsminde, Aaalborg.

SIDE 2 VILLA PROVENCE

HISTORIEN OM FAMILIEN BÜHLMANN
Det hele startede i 1960, da 
karismatiske Hugo Jensen 
kom til Nordjylland sammen 
med sin schweiziskfødte hu-
stru Aloisia Bühlmann. De 
kom til Aalborg for at besty-
re det dengang ultramoder-
ne og landskendte spisested 
Motel Aalborg på den gamle 
herregård Scheelsminde. Si-
den da har herregårdhotellet 
Scheelsminde været på fami-
liens hænder. I 1979 overtog 
Aloisia og Hugos søn, Peter 
og hans hustru Mona Jensen 
stedet og begyndte at opbyg-
ge det, der i dag er herre-
gårdshotellet Scheelsminde. 
Da Aloisia og Hugos barne-
barn, Anemette Bühlmann 
og hendes mand Danni Büh-
lmann, overtog i 2009, blev 
Scheelsminde det første af 
mange hoteller i virksomhe-
den Familien Bühlmann. 

Siden har det taget fart, og 
Anemette og Danni har væk-
stet virksomheden fra ét 
herregårdshotel i Aalborg til 
nu at være en moderne ho-
tel- og gastronomikoncern 
med seks hoteller i Jylland 
– og med ambitioner om at 
blive landsdækkende inden 
for få år. ”Vi har altid haft 
ambitioner om at vækste det 
der engang var et enkelt fa-
miliehotel, og de seneste år 
har vi løbet stærkt. Vi har nu 
seks hoteller i Jylland, og vi 
er langt fra færdige med at 
udvide familien”, siger Ane-
mette Bühlmann.

Begge er de født og opvokset 
i hotelbranchen. Anemette 
har en uddannelse indenfor 
business og hoteldrift fra 
Schweiz, og Danni er uddan-
net både kok og tjener og har 
flere års erfaring som re-Anemette og Danni Bühlmann.

Historien om Familien Bühlmann er historien om værtskab og 
gastronomi i særklasse. Anemette og Danni Bühlmann driver hoteller 
med fokus på unikke rammer, gastronomi og ansvarlighed overfor 
mennesker og miljø. Navnet Bühlmann stammer fra Schweiz, 
hvorfra Anemettes mormor Aloisia stammer. I dag omfatter 
Familien Bühlmann seks hoteller i Jylland – bl.a. boutiquehotel 
Villa Provence i Aarhus.

Vores altid smilende stuepige, Freja, har 
været på Villa Provence i godt et år. Når Freja 
ikke er stuepige Villa Provence studerer hun på 
Kirkemusikskolen her i Aarhus. Freja drømmer 
nemlig om at blive kirkekorsanger.

FAMILIEN BÜHLMANN OMFATTER 
FORELØBIGT SEKS HOTELLER I JYLLAND:

Herregårdshotellet Scheelsminde i Aalborg
Lufthavnshotellet Aalborg Airport Hotel i Aalborg
Designhotellet Pier 5 Hotel på Aalborg havnefront
Designhotellet Peak 12 Hotel i Viborg
Herregårdshotellet Nørre Vosborg ved Holstebro
Boutiquehotel Villa Provence i Aarhus

KÆRE VENNER AF 
VILLA PROVENCE 
Velkommen til dette tredje 
eksemplar af Villa Proven-
ce-avisen. Idéen til vores 
egen avis opstod, fordi vi 
har så mange historier, som 
vi gerne vil dele med jer gæ-
ster. Og den klassiske udga-
ve af en værelsesavis med 
plastiklommer og informa-
tion, finder vi en smule ke-
delig. Første udgave af Villa 
Provence-avisen udkom i fe-
bruar 2021 og anden udgave 
udkom i november 2021. 

På dette tidspunkt var ver-
denen så præget af covid-19 
restriktionerne at vores pri-
mære demografi var danske-
re. I løbet af 2022 har vi med 
glæde igen kunnet byde vel-
kommen til en masse gæster 
fra hele verdenen. For at alle 
vores gæster kan læse med i 
avisen, er tredje udgave her-
med skrevet både på dansk 
og engelsk.

Vi håber på, at I vil finde ar-
tiklerne og informationerne 
i avisen både brugbare for et 
godt ophold i smilets by samt 
finurlige nok til at give et lille 
smil på læben.

God læselyst og på vegne af 
hele teamet

Peter Chr. Bühlmann Jensen
Vært

Hold dig 
opdateret for 

aktuelle 
begivenheder 

i Aarhus 
på ...

visitaarhus.com

F A K T A Den 
syngende 
stuepige -
Freja 

mens hun støvsuger hotel-
gangene. Hun er blandt an-
det glad for at synge græske 
folkesange, så når hendes 
sang kan høres på hotellet, 
er det medvirkede til at ska-
be den skønne middelhavs-

stemning, som vi er så glade 
for.

Tak for sangen, Freja, og den 
kirke, hvor du bliver ansat, 
får en glad menighed.  

Freja er glad for at synge, og 
hendes sangstemme giver 
vitterligt associationer til 
engle og sirener. Hvis du er 
heldig, kan du som gæst på 
Villa Provence få fornøjelsen 
af at høre hendes skønsang, 

staurantchef og selvstændig. 
”Danni og jeg har et godt miks 
af kompetencer fra både drift, 
køkken og service, og så har vi 
store ambitioner om at ska-
be noget sammen”, fortæller 
Anemette Bühlmann.

Familien Bühlmann arbej-
der hver dag på at sætte nye 
standarder for værtskab, så 
de også i årene fremover kan 
tilbyde sine gæster omsorg, 
traditioner og gastronomi i 
autentiske omgivelser godt 
hjulpet af en stab af dygtige 
tjenere, kokke og andet ser-
vicepersonale. 

Familien driver i dag – ud-
over Villa Provence - Her-
regården Scheelsminde i 
Aalborg, Nørre Vosborg Her-
regård ved Holstebro, det 
nybyggede designhotel Peak 
12 Hotel i Viborg, Airport Ho-
tel i Aalborg Lufthavn samt 
designhotellet Pier 5 Hotel 
på Aalborg Havnefront.

Og netop Villa Provence 
passer perfekt ind i den-
ne portefølje af hoteller. ’Vi 
brænder for at skabe unikke 
rammer for oplevelser, som 
gæsterne sent vil glemme, og 
netop dét kan vores franske 
hotelperle Villa Provence. 
Villa Provence står næsten, 
som da vi overtog det i sep-
tember 2020 af de tidligere 
ejere Anette og Steen. Vi har 
fokus på at bevare det unik-
ke, og hele tiden tilføje vores 
værdier og erfaringer, så vi 
kan fortsætte med at leve-
re sublim kvalitet i nogle af 
Aarhus smukkeste rammer’, 
siger ægteparret Bühlmann 
og byder velkommen på Villa 
Provence.
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HISTORIEN OM FAMILIEN BÜHLMANN

Fortalt af vært & storyteller Jan Ludvigsen

HUSETS HISTORIE
ninger på matriklerne Fre-
dens Torv 10 og 12. Senere 
byggede stifterne Anette og 
Steen Stenstrup gårdbyg-
ningen i tre etager, og for-
doblede dermed kapaciteten 
til 39 værelser, som vi stadig 
har den dag i dag.

Et vigtigt kapitel i historien 
om Villa Provence blev skre-
vet i 2010, da blomsterkunst-
neren Tage Andersen blev 
hyret til at skabe en helt spe-
ciel gårdhave (læs mere på 
side 5) til hotellet. Ved åbnin-
gen af hotellet tilbage i 2004 
var bygningen hvidmalet, og 
da gårdbygningen senere 
kom til, blev den malet pastel 
orange. Dermed lignede Villa 
Provence måske mere noget 
fra det græske øhav end et 
fransk landsted. Det var Tage 
Andersen som fik indflydelse 
på at gøre farverne lidt mere 
provencalske og lidt mere 
hyggelig i tonen.

Vi får ofte spørgsmål vedrø-
rende hotellets mange far-
ver, og ønsker om at dele far-
vekoder. Her må vi skuffe dig 
– vi kan desværre ikke hjælpe 
med en farvekode. Tage An-
dersen indtog ganske enkelt 
hotellet med en hel masse 
små bøtter maling, og ud-
pegede hvilke bøtter han 
ønskede at anvende i hvert 
værelse. ’Denne på værelse 
10, og denne farve på værelse 
28’ og så fremdeles. 

Anette og Steen har nok lidt 
svært ved at skjule, at de er 
lidt frankofile, og de rejste 
selv til Frankrig 3-4 gange 
om året. Når de var i Frank-
rig, så elskede de at besø-
ge forskellige antikvarer og 
kræmmermarkeder, så alt 
hvad du ser på vores værel-
ser af kringlede lampeskær-
me, skabe og filmplakater, 
er noget de selv har hentet 
med hjem til Danmark. Jeg er 
slet i tvivl om, at især deres 

Fredens Torv i 1920. De 2 bygninger som i dag er Villa Provence ses i forgrunden. Copyright- Aarhus Statsarkiv.

Jeg har haft min daglige gang 
på Villa Provence i et par år, 
og i denne tid har jeg fået en 
hel del spørgsmål om Vil-
la Provence og selve husets 
historie. Som selvudnævnt 
storyteller vil forventningen 
naturligvis også være, at jeg 
skulle kunne berette vidt og 
bredt om husets historie, 
men jeg må erkende, at jeg 
endnu ikke har det fuldkom-
ne overblik og viden herom.

Denne artikel er således ba-
seret på den fremfundne hi-
storie og den beskedne viden 
jeg har tillært mig gennem de 
sidste par år. Hvis du skulle 
have en historie eller viden 
om Fredens Torv, hotellet og 
Fredens Torv 10 og 12, så vil 
jeg være yderst interesseret i 
at udvide min viden. 

Hotel Villa Provence åbnede 
for første gang porten for 
gæster i maj 2004, efter at 
have forbundet de to byg-

kollektion af plakater er helt 
unik. De unikke selvhentede 
fund er med til at gøre Villa 
Provence til noget helt sær-
ligt. Det synes vi i hvert fald 
selv, og vi håber at den per-
sonlige indretning og det 
franske præg er med til at du 
føler dig godt tilpas, når du 
er hjemmefra.

Fredens Torv blev anlagt i 
1850, og før det lå områ-
det lige udenfor volden og 
dermed lige udenfor selve 
Aarhus by. Den nærmeste 
beboelse var dog ikke langt 
fra på Fiskergade og Min-
degade. Mindegades største 
ejendom var adelsgården, 
Trods Katholm, som i dag 
er Fredens Torv 1-3 og lig-
ger lige foran Villa Provence. 
Adelsgården er fra 1606. Jeg 
formoder, at bygningerne på 
både Fredens Torv 10 og 12 
ligeledes er fra 1850. Jeg har 
dog på Aarhusarkivet fundet 
et skattemandstal fra 1850, 

hvorfra det fremgik, at der 
boede fire personer i ejen-
dommen Fredens Torv 10 
samt fem personer i ejen-
dommen Fredens Torv 12. 
Det kan således godt være, 
at der har været tale om lidt 
mindre bygninger i 1850. 
De to ejendomme er begge 
blevet bygget med hensigt 
på at skulle være private lej-
ligheder, og i min tid har vi 
endda haft besøg af en ældre 
dame som havde sit barn-
domshjem i Fredens Torv 
10 tilbage i 30´erne. Fredens 
Torv 12 har dog det seneste 
århundrede været benyttet 
med kommercielt formål. 
Før Villa Provence blev til, 
havde et arkitektfirma til 
huse i bygningen, og det der 
i dag er reception, var den-
gang tegnestue. Pengeska-
bet, som står i receptionen, 
er for øvrigt fra arkitektfir-
maets tid, og er produceret 
af en Aarhusiansk virksom-
hed ved navn Manfred Her-

men Jäger (Erik Ballings in-
spiration er tydelig). Jeg ved 
ikke, om det er fra samme 
periode som arkitektfirmaet 
eller om det er fra før. Men 
på et tidspunkt har Fredens 
Torv 12 lagt hus til en butik, 
hvor man kunne købe stof. 
Jeg har set ældre billeder af 
vores morgencafé indehol-
dende en lang række af hyl-
der, hvorpå der er ruller med 
stof. Der kan være tale om 
en forretning a la Damernes 
magasin i Matador.

Det seneste kapitel på disse 
matriklers historie er som 
bekendt at Bühlmann fami-
lien overtog driften af Villa 
Provence i september 2020, 
og vi glæder os til at sætte 
præg på fremtidens fortæl-
ling om husets historie.

Med venlig hilsen
Jan
Storyteller på 
Villa Provence.
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Lige udenfor ...

RUNDT OM 
VILLA PROVENCE
Villa Provence bliver af 
mange stamgæster ofte be-
skrevet som et afslappende 
åndehul midt i en pulseren-
de by, og i beskrivelsen bli-
ver ordet ”oase” ofte benyt-
tet. Metaforen om en oase 
midt i en ørken kan dog være 
lidt misvisende, idet Aarhus 
bestemt ikke kan betegnes 
som en livløs ørken, og en 
gåtur i smilets by er bestemt 
ikke en ørkenvandring. Her 
kan du læse lidt om oplevel-
ser og finurligheder rundt 
om Villa Provence.

POSTHUSSMØGEN
Posthussmøgen er placeret 
lige til venstre, når du træ-
der ud ad porten fra Villa 
Provence. Postsmøgen er 
egentlig blot en genvej op 
til strøget, men den er fyldt 
med masser af historie om 
toldere og smuglere fra 

Fredensgade, og herefter til 
venstre på Sønder Allé, in-
den du kommer til en skøn 
badeanstalt med svømme-
hal, sauna og spabad.

VIN & PETANQUE 
På vej op til Salling går man 
forbi en vinbar, som har in-
dendørs petanquebaner, og 
det bliver da ikke mere fransk 
end at nyde et glas Bourgogne 
og en duel om at få kuglerne 
så tæt på grisen.  

DOKK1
Dokk1 indeholder borger-
service for Aarhusianere og 
byens bibliotek. Der er dog 
også diverse udstillinger og 
arrangementer året rundt. 
Desuden er selve bygningen 
en arkitektonisk oplevelse, 
og det omkringliggende hav-
neområde er bestemt et be-
søg og en gåtur værd.

SALLING ROOFGARDEN
I sommeren 2021 indviede 
Karin Salling et nyt og meget 
spændende tiltag her i Aar-
hus med en helt fantastisk 
oplevelse på taget af Salling. 
Lige rundt om hjørnet og lidt 
over Villa Provence kan man 
nu besøge en have med så 
mange forskudte plateauer, 
trapper og stier, at man sag-
tens kan fare vild. I Salling 
Roofgarden kan man få en 
fantastisk udsigt over hele 
Aarhus og fra det højeste ud-
kigspunkt kan man endda se 
ned på vores lille hotel.   

1600-tallet. Postsmøgen er 
for nylig blevet flot renoveret 
og er oplyst af skiftende far-
ver om aftenen. 

GEDULGT - 
COCKTAILBAR
Det kan godt føles lidt under-
ground, når man går ind i en 
baggård på Fredensgade 41 
og åbner døren til et cykel-
skur. Men bag den diskrete 
facade findes en eksklusiv 
cocktailbar, hvor det er en 
oplevelse ikke blot at nyde 
de eksotiske drinks, men 
også at se hvorledes de bliver 
kreeret og præsenteret med 
showmanship. Det er cock-
tailbar på gourmet niveau. 

BADEANSTALTEN
SPANIEN 
Det er blot en 400-meters 
gåtur fra Villa Provence, 
hvis du drejer til højre af 

Økologi
Villa Provence har fået 
tildelt Det Økologiske 

Spisemærke i Sølv. 
Det er vi yderst stolte 
af, for det betyder, at 

60-90% af vores samlede 
mad- og drikkevare-
indkøb er økologisk.
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TAGE ANDERSEN - 
BIOGRAFI
Fødes den 29. marts 1947 i 
Heltborg, Thy.

Oprindelig uddannet konditor.

1967 åbner første butik i 
barndomsbyen Kjellerup, 
Jylland.

1972-76 åbner blomsterbutik 
i Viborg.

1976-87 åbner blomsterbutik 
på Kongens Nytorv i 
København.

I 1987 åbning af Huset 
Tage Andersen i 
Ny Adelgade 12, 

København - omfattede 
såvel butik som udstilling 
og atelier.

Tage Andersen på Villa Provence

Et aftryk af en kunstner
des Tage Andersen, som har 
udvalgt planterne og træer-
ne i gårdhaven. 

Gennem årene har samar-
bejdet med Tage Andersen 
også bidraget til kunstne-
riske udtryk på flere af væ-
relserne samt farverne, der 
alle er fremstillet specifikt til 
Villa Provence, og der fore-
findes således ikke en farve-
kode. 

Farverne på værelsesvæg-
gene er unikke og specielt 
blandet til at skabe en atmo-
sfære af at være eksklusive 
huler fyldt med hygge og lidt 

anderledes end vanligt. De 
fire blomsterbalkoner, som 
hænger bag bygningen med 
gårdværelserne og ud mod 
parkeringspladsen, har også 
en unik historie. De stammer 
rent faktisk fra den franske 
ambassade i København, 
hvor Tage Andersen lave-
de 24 blomsterbalkoner i de 
franske farver i forbindelse 
med Dronning Margrethe og 
Prins Henriks forlovelse. Af 
de 24 blomsterbalkoner ek-
sisterer i dag kun de fire, og 
dem fik Tage Andersen lov til 
at hente til Villa Provence til 
vores store glæde. 

Vores egen storyteller Jan, hoppede med på den virale 
bølge i 2020 og poserede som Bernie Sanders med strikkede 
vanter forskellige steder på Villa Provence.

I 2013 og et årti inde i Villa 
Provences historie ønskede 
det tidligere værtspar, An-
nette og Steen Stenstrup, at 
opgradere gårdhaven. De 
spurgte derfor deres gode 
ven og kendte blomster-
kunstner Tage Andersen, om 
han ville stå for projektet. 

Tage Andersen har selv lavet 
det smukke jernindgangs-
parti til gårdværelserne nr. 
20-40, de store blomster-
kummer med takstræerne 
samt de øvrige skulpturel-
le jerninstallationer rundt i 
gårdhaven og ved porten til 
Villa Provence. Det er ligele-

MARGRETHE-VASEN
Men inden jeg fortæller hi-
storien om Margrethe-vasen 
vil jeg lige skrive lidt om pro-
duct placement, som er et 
udtryk fra marketing.

Det er almen viden, at store 
amerikanske virksomheder 
ofte betaler mange milli-
oner dollars for at helten i 
en Hollywood film drikker 
netop deres læskedrik på 
det helt rigtig tidspunkt i 

filmen. Fra det store land 
på den anden side af bug-
ten kan også berettes om en 
utilsigtet product placement, 
da Præsident Biden skulle 
indsættes. På en kold januar 
dag i 2020 blev et billede af 
Senator Bernie Sanders iført 
lune vante nemlig et viralt 
hit på internettet. Folk over 
hele verdenen var så vilde 
med Sanders vanter, at sko-
lelæreren, som havde strik-

ket dem, fik bestillinger til at 
lave tusindvis af vanter. Hun 
måtte dog afvise de mange 
ordrer, idet hun selvfølgelig 
ikke kunne strikke 10.000 
par vanter om ugen.

Tilbage til historien om Tage 
Andersens vase. På skran-
ken i vores reception er en 
af Tage Andersens vaser, og 
ved Dronningens nytårs-
tale i 2021 stod ved hendes 

Majestæts side en anden af 
Tage Andersens vaser. Kon-
sekvensen af denne utilsig-
tet product placement har 
betydet, at Tage Andersen 
den dag i dag må lave en halv 
snes vaser om ugen. Alle va-
ser er selvfølgelig lavet med 
en kunstners personlige 
præg. Men hvis vasen kunne 
blive masseproduceret, så 
ville den sikkert blive kendt 
som Margrethe-vasen.

De fleste danskere kender Margrethe skålen, og nu er det lige før at Blomsterkunstneren 
Tage Andersen, kan risikere at blive kendt for Margrethe-vasen.



Besøg nogle af dem her!

VÆRELSERNE PÅ 
VILLA PROVENCE

ENKELTVÆRELSER
Vores tre enkeltværelser er beliggende i facadebygningen, 
og er indrettet i et fransk inspireret interiør. Alle værel-
serne indeholder en stor enkeltseng samt et lille bord med 
stol – et skønt værelse for forretningsrejsende og singler, 
der er på visit i Smilets By.

DELUXE DOBBELTVÆRELSER
Vores fem deluxe dobbeltværelser kan meget vel betegnes 
som mini suiter. De er alle placeret i facadebygningen med 
et stort spisebord, dobbeltseng samt et stort badeværelse. 
Mange af vores frankofile gæster har fundet deres helt eget 
yndlingsværelse i denne kategori. Alle fem deluxeværelser 
er placeret i facadebygningen.

DOBBELTVÆRELSER
Vores dobbeltværelser er romantisk indrettet med skrå-
vægge og en lille dobbeltseng. På værelserne er der des-
uden et lille bord. Vi har 6 standard dobbeltværelser, hvor 
dobbeltsengen er 140 cm bred. Desuden har vi 2 Classic 
dobbeltværelser med en lidt større dobbeltseng på 160 cm 
samt både badekar og bruser.  

SUITER
Vores tre eksklusive og samtidig hyggelige suiter er ind-
rettet med et stort badeværelse samt badekar. Interiøret er 
i provencalsk stil med kringlede lysekroner og lysestager 
og vil grangiveligt give associationer til en ferie ved mid-
delhavet. Alle suiter er placeret i facadebygningen.

SUPERIOR DOBBELTVÆRELSER
Vores superior dobbeltværelser er rummelige og indehol-
der spisebord og to stole samt en stor dobbeltseng på 180 
cm. Alle værelserne er indrettet i provencalsk landstil med 
et fransk inspireret interiør. Vi har 18 superior dobbelt-
værelser, hvoraf fem af dem har et lille badekar på bade-
værelset. Værelserne er velegnede til romantiske par, som 
gerne vil have lidt mere plads end på vores standard dob-
beltværelser. 

SIDE 6 VILLA PROVENCE

Vi føler os privilegeret ved at have rigtig mange stamgæster som kommer tilbage igen og igen. 
Mange af vores stamgæster har endda udvalgt specifikke værelser som deres favorit. Nogle elsker 

en bestemt farve på væggen, nogle er glade for udsigt over gårdhaven mens andre er helt vilde med 
facadebygningen. Selv indenfor samme værelseskategori har hvert værelse deres egen karakter. 



CAFÉEN GÅRDHAVEN

LOUNGEN

PARKERING

VILLA PROVENCE SIDE 7

Åbent: fra kl. 7.00 til 10.00 på hverdage og fra 
kl. 7.30 til 10.30 på lørdage og søndage samt 
ferieperioder.

Caféen på Villa Provence ligger under receptio-
nen, hvor man går ned ad trappen fra indgangen 
ved gårdhaven. Umiddelbart vil det jo så være lo-
gisk at sige, at caféen dermed ligger i kælderen af 
Fredens Torv 12. Men rent byggeteknisk betegnes 
caféen faktisk som stueetagen, selvom vinduerne 
næsten er helt nede ved fortovet. Caféen benyttes 
primært til at servere Villa Provences efterhånden 
berømte morgenkomplet. Men den kan også lejes 
til afholdelse af møder, photoshoots eller mindre 
selskaber ved forespørgsel i receptionen. 

Du kan læse mere om Morgenkomplet, på Villa 
Provence, på side 7.

Åbent: fra kl. 7.00 til 23.00. 
Åben for offentligheden: fra kl. 12.00 til 18.00.

Når man ankommer til Villa Provence og går gen-
nem porten fra Fredens Torv, ankommer man 
til hvad mange betegner som en lille oase midt i 
Aarhus. Vores gårdhave, som er omgivet af byg-
ningerne med værelser, er kreeret af blomster-
kunstneren Tage Andersen. Som gæst er du hjer-
tens velkommen til at nyde denne idylliske oase 
med lyden af rislende vand fra springvandet. Om 
morgenen kan du tage din kaffe med i gårdhaven. 
Vi tilbyder desværre ikke at mogenmaden kan ny-
des herude, da de store måger er vilde med både  
spejlæg og pancetta. Hvis du har lyst til en kølig 
drink, kan du benytte dig af ”lav-selv-drink” ba-
ren i loungen, og hvis du gerne vil have en café 
latte eller Irish Coffee er receptionen altid klar til 
at servicere. Af hensyn til andre gæster, som især 
om sommeren gerne vil sove med åbne vinduer, 
lukker vi gårdhaven kl. 23.00. Undtagelse til reg-
len er selvfølgelig, hvis I som kærestepar ønsker at 
nyde en sommeraften i absolut stilhed, eller hvis 
man lige skal have en godnatsmøg inden sengetid. 
Rygning er tilladt i gårdhaven. 

Åbent: fra kl. 7.00 til 1.00.

Vores hyggelige lounge kan altid benyttes til af-
slapning og hygge til tonerne af fransk café-mu-
sik. I loungen har vi en ”lav-selv-drink” bar, hvor 
du som gæst kan skænke et glas af husets vin, 
åbne en øl eller sodavand samt mikse din ynd-
lingsdrink som var du hjemme i egen stue. Vi be-
der blot om, at du skriver dit værelsesnummer på 
sedlen.

Når du bor på Villa Provence, kan du tilkøbe en 
parkeringsplads i vores gård til 185,- fra kl. 14.00 
til kl. 14.00. Hvis du skulle komme tidligere, og 
hvis der er plads, er du selvfølgelig velkommen til 
at holde bilen på matriklen. Vi har to ladestationer 
til elbiler, hvor en opladning koster kr. 400,-. Op-
ladning af Hybrid koseter kr. 150,-. De tilbydes efter 
”først-til-mølle”-princippet. Hvis hvert værelse 
har mere end en bil med, kan det dog være, at de 
sidste gæster bliver bedt om at aflevere bilnøglen 
i receptionen, så vi kan flytte rundt på bilerne den 
efterfølgende morgen.

• Stempelkaffe Kr. 49,-
• Organisk te Kr. 35,-
• Cappuccino, Café latte og Café au lait Kr. 49,-
• Lav-din-egen fransk kaffe med 
 Cointreau, brun farin og flødeskum Kr. 95,-
• Lav-din-egen Irish Coffee med 
 whisky, brun farin og flødeskum Kr. 95,-
• Øl - 3 slags franske Kronenbourg, 
 Pilsner, Classic og alkoholfri Kr. 55,-
• Perrier Kr. 42,-
• Pastis, Pernod Ricard med postevand Kr. 65,-
• Lillet blanc eller rosé Kr. 65,-
• Stort udvalg af gin og 
 Fever-Tree tonic Kr. 95,- 
• Øvrige drink med soda såsom 
 campari soda, rom og cola, 
 Aperol Spritz Kr. 95,-
• Lav-selv-cocktail Kr. 125,-
• Husets vin – Claude de Val, 
 økologisk rød- og hvidvin samt 
 Vielle Ferme, rosé. Pr. glas Kr. 75,- 
• Husets vin. pr. flaske Kr. 325,-
• Crémant. pr. flaske Kr. 450,-
• Crémant. Halv flaske Kr. 295,-
• Champagne. pr. flaske Kr. 800,-
• Champagne. Halv flaske Kr. 475,-
• Sodavand, Lemonata, 
 Hyldeblomst, Ginger Beer  Kr. 42,-

Se vores udvalg af hvidvin, rødvin og champagne i 
vores foyer til fordelagtige priser.

BARKORT

Kig forbi vores hyggelige lounge og mix din egen 
drink. Vi har ingredienserne til den bedste versi-
on af din yndlingsdrink og står selvfølgelig klar til 
at assistere dig.

LAV-SELV

DRINKS!
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Boutique 
H O T E L L E T S  B U T I K

I receptionen finder du et 
udvalg af eksklusive produkter – 
perfekte til dit ophold eller 
som gave til en kær.

www.aarhusteater.dk

på Aarhus Teater

Aarhus Teater

• Villa Provence badekåbe kr. 598,-

• Sorelle håndlavede smykker, fra  kr. 250,-

• Molton Brown Vetiver & 
 Grapefruit bath & shower, 300 ml . kr. 195,-

• Molton Brown Kumudu 
 hairwash, 300 ml. kr. 195,-

• Molton Brown Orange &
 Bergamot hand wash kr. 195,-

• Molton Brown hand lotion kr. 265,-

• Michaud chokolade, 70% (stor) kr. 65,-

• Michaud chokolade, 70% (lille) kr. 8,- 

• Michaud marmelade kr. 75,-

• Bon Anis (anis-pastiller) kr. 35,-

• Tandbørste og tandpasta kr. 40,-

• Shaving kit kr. 35,-

• Villa Provence paraply kr. 95,-

• Villa Provence kaffekop kr. 75,-

• Brew 22 coffee - 
 bryg selv kaffe til værelset kr. 20,-

• Brew 22 kaffepose kr. 20,-

Blot 400 meter fra vores lille 
franske idyl ligger en yderst 
spændende og glorværdig 
bygning tegnet af Arkitekt 
Hack Kampmann i slutnin-
gen af 1800-tallet. Aarhus 
Teater blev indviet den 15. 
september i 1900 og er Dan-
marks andenstørste teater 
med hele fire scener under 
samme tag. På hver scene 
spilles hver sæson fire til fem 
forestillinger af egen pro-
duktion. Teatret har over 100 
fastansatte.

Du kan finde programmet 
med de mange forestillinger 
på www.aarhusteater.dk el-
ler spørg i receptionen.

Hvis du går fra Villa Proven-
ce til Aarhus Teater ved at 
gå over åen og til venstre ad 
Skolegade, så passerer du 

sceneindgangen, hvor der 
er et stort emblem med tek-
sten ”Agence Consulaire de 
France”. Administrerende 

direktør på Aarhus Teater, 
Allan Aagaard, er nemlig 
fransk konsul. Det vil sige, at 
hvis en af vores franske gæ-
ster mister sit pas, så kan du 
få et nyt (og ægte) udstedt på 
Aarhus Teater. 

Det er da lidt fransk, lidt an-
derledes og lidt finurligt. 

HER ER EN KORT OVERSIGT 
AF PROGRAMMET FOR 
SÆSON 2022-2023 

STORE SCENE

1. Erasmus Montanus

2. Et juleeventyr

3. Sommer i Tyrol (gæstespil)

4. Dracula

5. Evita  

SCALA

1. Melancholia

2. Leonora Christina – Sandhedens dronning

3. A Clockwork Orange

4. Björk (gæstespil)

5. Jane Eyre – en romantisk drøm

STUDIO

1. Frankly my dear I don´t give a damn

2. Stuepigerne

3. Traum

4. I AM (VR) (gæstespil)

STIKLINGEN

1. Bang

2. Girls & Boys

3. Opgang 2

4. PANIC!

Lidt fransk, lidt finurligt 
& lidt anderledes 

Alt på ét bræt
På brættet sidder en drink-
ske fast mellem to dyvler, og 
der er udskåret fire huller til 
en skål med brun farin, en 
skål med flødeskum, et kaf-
feglas samt et shotglas med 
enten irsk whisky eller coin-
treau. Brættet serveres enten 
i gårdhaven eller loungen, 
og så kan du selv mikse din 
franske eller irske kaffe, som 
du gerne vil have den.

Hver aften mellem kl. 21.00 
og 23.00 sætter vi bogstave-
lig talt alt på ét bræt - i hvert 
fald hvis du skulle få lyst til at 
bestille en fransk kaffe eller 
den mere traditionelle Irish 
Coffee. 

Vi har fået specialdesignet et 
bræt med udskæring til skå-
le og glas af snedker Peter 
Svendsen fra Nørresundby. 

SÅDAN LAVES EN IRISH COFFEE
Hæld først whisky eller cointreau i glasset.

Tilsæt brun farin, og lad den gerne stå i et par minutter.

Stempelkaffen må ligeledes gerne stå i et par minutter, 
inden der stemples.

Hæld den varme kaffe i glasset, og rør grundigt 
med skeen.

Til sidst tilsættes flødeskum ovenpå – og nu bør 
man ikke længere røre i drikken.

God fornøjelse.
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Af vært & storyteller Jan Ludvigsen
TILLIDSBAREN

Det som satte gang i den 
proces, som har skabt vores 
tillidsbar, var den lidt tumul-
tariske tid vi alle måtte gen-
nem med covid-restriktio-
ner og nedlukninger. I marts 
2021 begyndte vi i Danmark 
gradvis at genåbne samfun-
det igen.

Her på Villa Provence betød 
det, at gæster atter måtte 
samles i loungen og i gårdha-
ven, dog med begrænsninger 
på henholdsvis fem og ti gæ-
ster ad gangen. I marts havde 
café og restauranter endnu 
ikke fået lov at åbne, og vi 
måtte således ikke agere café 
med at servere ved borde-
ne. Denne restriktion fik os 
til at tænke: ”At hvis vi ikke 

må servere drinks til vore 
gæster, så må vore gæster jo 
blot lave deres egne drinks”.

Tillidsbarens tilblivelse har 
efterfølgende været en pro-
ces, som vi sikkert ikke er 
færdige med endnu. Hele 
vejen har vi lyttet til vores 
gæster som er kommet med 
forslag om at have en mango-
sirup til at lave Gin Hasse, til 
at have Cassis de Dejon sol-
bærrom til at lave Kirr Royal 
og til at have frisk mynte til 
at mixe mojito. Det var lige-
ledes på grund af vores gæ-
sters lyst til at lave Espres-
so Martini, at vi i december 
2021 fik anskaffet nogle flotte 
Martini-glas samt en espres-
somaskine.

Vi erkender, at vi er privile-
geret af at have rigtig mange 
stamgæster, og vi er ligele-
des privilegeret af, at mange 
gæster som besøger os for 
første gang kommer med 
en anbefaling fra venner og 
eller kollegaer. Den bedste 
form for markedsføring man 
kan opnå, er jo som bekendt 
mund-til-mund-markeds-
føring, og det er vi jer alle 
meget taknemlige for.
Det seneste år har vi dog ob-
serveret en helt ny trend fra 
vores førstegangsbesøgende. 
Ikke nok med at de kommer 
med en anbefaling fra be-
kendte om at reservere væ-
relse hos Villa Provence – nu 
er det også med forslag om at 
prøve vores tillidsbar.

jeres gin og tonic, hælde et 
glas vin eller tage en øl i kø-
leskabet – vi beder blot om 
at I skriver på sedlen, hvad I 
tager.

Vi kan mærke på vores gæ-
stefeedback, at dette grund-
læggende koncept er faldet 
i god jord. Faktisk betragter 
mange af vores gæster til-
lidsbaren som værende en 
bedre service, end hvis du 
blev betjent af en professio-
nel bartender. Så mix, nyd og 
lad glasset stå – det tager vi 
os af.

Skål og god fornøjelse i det vi 
spøgefuldt er begyndt at kal-
de for et legeland for voksne.

Selve barskabet i loungen er 
speciallavet til os af møbels-
nedker Bjarne Søndergaard 
fra Fat Tables. Det er lavet af 
gammelt egetræ, men ud fra 
målene af vores glas og køle-
skab, så det hele passer sam-
men. Snedkeren selv sagde 
for øvrigt at det han havde 
sværest ved, var at skabe en 
patina effekt i spejlet, men vi 
synes at det hele er lykkedes 
rigtig godt, og vi er blevet 
rigtig glade for vores bar-
skab. 

KONCEPTET
Tillidsbarens koncept er som 
navnet angiver baseret på til-
lid fra os til jer – og omvendt. 
I får nemlig selv lov til at lave 

COGNAC CORNER 
– EN SPONTAN IDÉ.

Da barskabet blev instal-
leret i loungen i oktober 
2021 af Bjarne Sønder-
gaard, så sagde han plud-
selig at han havde en en-
gelsk læderstol bag i sin bil 
og han syntes simpelthen 
at den passede perfekt til 
vores lounge. Vi blev med 
det samme vilde med sto-
len, og idet vi netop hav-
de fået en ”lille” 10-liters 
cognac leveret i en træ-
kasse, så blev flasken sat 
oven på kassen ved siden 
af stolen og cognac corner 
i loungen på Villa Proven-
ce var opstået.

Ønsker du et glas af denne 
eksklusive cognac, så skal 
den hentes op af flasken 
med en cognac pipette – 
spørg værten.
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V I  A N B E FA L E R

Gode 
spisesteder i 

Aarhus 

Der er et utal af gode spisesteder overalt i 
Aarhus på forskellige niveauer og med for-
skellige oplevelser. Man kan såmænd bare gå 
en tur ned til åen og selv se på menukortene 
og atmosfæren for at finde den oplevelse, man 
foretrækker. Ved åen finder du blandt andet 
”Restaurant ET”, hvor navnet ikke er et dansk 
1-tal, men skal udtales som det franske ord for 
”og”. Restaurant ET er ganske enkelt fransk 
brasserie, når det er bedst. Navnet opstod, da 
visionen for deres restaurant skulle beskrives. 
Deres koncept er nemlig ikke bare en restau-
rant, men en restaurant, en vinbar og en butik. 
Restaurant ET drives med stor passion og pro-
fessionel stolthed af Lars Eiskjær og Morten 
Sandvad, som er udlært af franske Chef Mi-
chaud på Ruths Hotel. Restaurant ET er tænkt 
som et uformelt madsted med en god klassisk 
stemning – hvor Edith Piaf møder dansk hånd-
værk. Vælger man en gåtur på strøget til et let 
måltid, anbefaler vi gerne smørrebrød hos Sal-
ling eller hotdogs hos én af i alt otte pølsevog-
ne drevet af Børnenes Kontor – en god hotdog 
og samtidig støtte af et godt formål gør ingen 
skade til.

Michelin Restauranter: 
Frederikshøj 

Domestic

Gastronomé

Substans

Bib Gourmand: 
Restaurant Pondus (ved åen)

Restaurant anx

Møf

Vi anbefaler i øvrigt: 
Restaurant ET 

Restaurant Mefisto
fransk restaurant i latinerkvarteret

Havnær – fiskerestaurant ved havnen

Basso – Italiensk restaurant på Skolegade

Restaurant Mellemrum
skøn 5-retters menu her på Fredens Torv

Plan B
Vinbar her på Fredens torv med Tapas

Atelier 33

VILLA PROVENCE 
SIGNATURMORGENMAD

Fra mange stamgæster og i anmeldelser  
tilfalder ofte stor ros til morgenmaden på 
Villa Provence. Vi er altid på udkig efter de 
bedste franske og middelhavsinspirerede 
delikatesser, og her er en liste over, hvad du 
kan glæde dig til, når du vågner udhvilet op:

Vi serverer morgenmad i vores hyggelige
café mellem kl. 07.00 - 10.00 på hverdage. 
Lørdag og søndag kl. 07.30 - 10.30.

Morgenmad kan købes for 165 kr., og er altid 
inkluderet i værelsesprisen, når du booker 
direkte på villaprovence.dk

Du kan få morgenmaden serveret på
værelset mod et tillæg på kr. 65,-

Ønsker du morgenmad før kl. 07.00,
kan dette aftales med receptionen.

HVORNÅR SKAL VI SPISE?
Lørdag og søndag er vores hyggelige mor-
gencafé velbesøgt fra kl. 9.00-10.00. Ønsker 
du ro og mulighed for at vælge din favorit-
plads, så anbefaler vi dig at komme i cafeen 
allerede klokken 7.30 eller 8.00 i weekenden. 

GRATIS MORGENMAD TIL 
DIREKTE BOOKINGER
Husk at morgenmaden altid er 
inkluderet i dit ophold, når du booker på 
villaprovence.dk

GÆSTER UDEFRA
Vores morgenmad er elsket af mange, og 
selvom vi gerne ville, så tillader pladsen i 
cafeen desværre ikke, at ikke-boende gæster 
kan besøge vores morgenmadscafe.

SERVERES:
• Økologisk Fairtrade-kaffe lavet af 
 Pacamara-bønnen fra El Salvador
	 Ristet	lokalt	af	barista	og	kafferister	
 Søren Stiller

• Økologiske koffeinfri Fairtrade-kaffe
 Fra Peter Larsen (instant)

• Økologisk Emeyu te
 Earl grey, sort breakfast-te, grøn te, 
 frugt te, sort te med kvæde og appelsin

• Friskpresset appelsinsaft
 Af solmodne økologiske appelsiner

• 3 slags økologisk brød samt fransk 
 smørcroissant
 Fra Emmerys bageri

• Fransk Tomme de Savoie, comté og brie

• Spansk Choriza San Polo og økologisk 
 italiensk salami

• 3 slags økologisk frisk frugt
 Varierer efter årstiden

• Økologisk græsk yoghurt
	 10% med økologisk akaciehonning på toppen

• Økologisk spejlæg
 Stegt i italiensk olivenolie og serveret på 
 ristet italiensk Pencatta-skinke

• Fransk President smør

PÅ BUFFET:
• Økologisk dansk skyr
	 0,2% naturel

• Økologisk dansk yoghurt
	 3% med jordbær

• Michel Michaud marmalede
 Melon, appelsin, blomme & jordbær

• Hjemmelavet granola & økologiske bran flakes

• Økologiske æbler

• Heinz ketchup

• Postevand

Den bedste start på dagen
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Lidt fransk, 
lidt finurligt & lidt 

anderledes 
Chef Michaud, Jeanne Moreau 

og de andre plakater 
I gastronomiske kredse her i Danmark kaldes 
Chef Michaud ofte for ”The godfather of Gour-
met”. Han kom til Danmark sammen med sin 
kone Annick i 1973, da Familien Grønlykke hen-
tede ham til Falsled kro. Det velmenende kæle-
navn er således et udtryk for respekt over den 
store betydning, Chef Michaud har haft for dansk 
gastronomi i knap et halvt århundrede. Annick 
og Chef Michaud er gode venner af huset, og ved 
første besøg udtrykte Michaud stor begejstring 
for filmplakaten på værelse nummer 2. Her hæn-
ger en filmplakat med den franske skuespiller-
inde Jeanne Moreau, hvormed Michaud følte et 
nostalgisk velvære til hans franske rødder, når 
han checkede ind på værelse 2 og blev budt vel-
kommen af denne franske skønhed. Ved efter-
følgende besøg ville vi selvfølgelig gerne gøre 
Chef Michaud glad ved at gøre værelse 2 til hans 
stamværelse. Men han har efterfølgende udtrykt 
ønsket om at ville prøve at bo på alle værelser for 
at kunne se alle de skønne, franske filmplakater. 
Hvis han er afsted alene, tager han et billede af 
filmplakaten på værelset og sender det hjem til 
Annick.

Den franske eliksir - 
Pastis

Hvis man en sommerdag tager på café i en 
provencalsk landsby, vil man ofte se franskmænd 
nyde den ærkefranske drik ”Pastis”. Denne lysti-
ge drik er ganske simpel og består blot af Pernod 
eller Ricard blandet med vand. Typisk blandes en 
del Ricard med fem dele vand for at få den rigtige 
konsistens. Når den blandes, kan man se hvorle-
des konsistens og farve ændres fra en let gylden 
honningagtig farve til en mere gul tyktflydende 
væske til en let og gyldenfarvet eliksir. I Danmark 
vil de fleste nok foretrække at isætte en isterning 
eller to, men i Frankrig drikkes den helst blot 
med almindeligt postevand. Hvis man en som-
meraften får lyst til at gøre denne finurlige drik 
endnu mere finurlig, kan man hælde Ricard hen 
over en sukkerknald over glasset, tænde ild til 
sukkerknalden, og se hvorledes karamelliseret 
sukker drypper ned i drikken inden vand tilføjes. 
Dette kan gøre en skøn og hyggelig dansk som-
meraften i gårdhaven på Villa Provence til lidt 
fransk, lidt finurlig og lidt anderledes. 

Vi er lidt travl på telefon ...
Hvis du har prøvet at ringe til Villa Provence, så 
har du sikkert fået et lille smil på læben over vo-
res telefonsvarer. Det er den fransk køkkenchef 
Michaud, kendt fra Ruths Hotel, som har indtalt 
beskeden med en smuk fransk accent. Selvom 
Chef Michaud har boet i Danmark i snart 50 år, 
så kan man sagtens høre hans fransk ophav i 
stemmen og for os er det ganske enkelt den per-
fekte telefonsvarer.

Det bliver ikke mere fransk … Chef Michaud 
på Villa Provence.



I receptionen skal vi gerne være vært for 
personlige anbefalinger af de bedste restauranter 
og oplevelser i smilets by. 

Vi anbefaler også, at du holder dig opdateret på
visitaarhus.com for aktuelle begivenheder.

VI VED 
MEGET
- dog ikke alt

WAKE-UP 
CALL

Vi hjælper dig 
gerne med at komme 

tidligt op.
Bestil vækning i 

receptionen.

TID TIL 
AFSKED

Når tiden kommer 
til at vi skal sige på 
gensyn, bedes du 

checke ud i 
receptionen 

senest kl. 11.00

NØDKONTAKT
Alarm: Tlf. 112
Politi: Tlf. 114

AARHUS 
TAXA
Tlf. 89 48 48 48

LÆGE-
VAGTEN

Tlf. 70 11 31 31

ÅRHUS 
LØVE 

APOTEK
Tlf. 86 12 00 22

Nøglen til dit hjem
Porten til Villa Provence er aflåst fra kl. 18.00-6.30. 

Du kan altid komme ind ad porten med din 
værelsesnøgle. Vi kommer også gerne springende 

og åbner porten for dig - ring blot på klokken.

Hvis du får brug for et strygejern & -bræt inden 
middagen, så hænger de til fri afbenyttelse under 
trappen i gårdbygningen samt på 2. sal i facade-
bygningen overfor værelse 14. Hvis de alle er i 
brug eller du har brug for et dampstrygejern, så 
kig blot forbi receptionen - vi har lidt mere skjult 
i gemmerne. 

Her går det 
strygende

SIDE 12 VILLA PROVENCE

Trang til røg?
Tobak kan nydes i gård-
haven. Villa Provence er 
et røgfrit hotel. Rygning 
på værelserne eller ho-
tellets øvrige indendørs 
arealer vil udløse 
en bøde på DKK 3000,-

ÅH NEJ DA!
- en plet på skjorten

Vågn op til en ren 
skjorte – aflever vaske-

tøjet i receptionen. 
Skal du bruge strygejern, 

kan dette også lånes i 
receptionen.

Velkommen til vore 
firbenede venner 

På værelset finder hunde-
kurv med tæppe, en skål og 
en godtepose fra Yaki-hun-
deben. Vuf.

Vi er glade for at byde firbe-
nede venner velkommen på 
Villa Provence. Vi har derfor 
tre hundevenlige værelser. 

-	håndbrygget	kaffe
Siden Villa Provence i 2004 
for første gang åbnede por-
ten til Fredens Torv og bød 
velkommen til de første ho-
telgæster og frem til den 1. 
september 2022 har der al-
drig været kaffe og the på 
værelserne.

Både stifterne Anette og 
Steen samt Familien Büh-
lmann har ikke fundet in-
stantkaffe vores hotel vær-
digt. Men vi har fundet en 

løsning fra Brewster Coffee i 
Holland, som vi synes er lidt 
anderledes, er af god kvalitet 
og samtidig tilpas finurlig til, 
at det i selv er en oplevelse.
Det er lige før, at der er tale 
om den diametrale mod-
sætning til instantkaffe, idet 
brygningen tager 3 til 5 mi-
nutter. Vigtigst af alt så har 
vores egen kaffebrygger, Sø-
ren Stiller, sagt god for pro-
duktets kvalitet.

Her	er	instruktion	til	Lav-selv-kaffe:

LAV-SELV-KAFFE FRA BREW ´22:

1. Åben den brune pose.

2. På den hvide pose finder du to ører, som skal 
 foldes ud og selve posen åbnes i toppen.

3. Den hvide pose med kaffe er også et kaffefilter, 
 som placeres med ørene på koppens kant.

4. Hæld varmt vand fra kedlen ned i posen. 
 Lad det trække lidt.

5. Hæld mere vand ned i posen og lad det igen 
 trække.  Dette gentages indtil koppen er fyldt 
 op, og du er nu klar til at nyde en smagfuld 
 kop kaffe. 

Lav-selv-kaffe


