For festens skyld
De skal bare tænke på, at have det dejligt. Vi skal nok stå for alt
det praktiske.
Menuen bestemmer vi selvfølgelig sammen. Skal der musik til,
kan vi også arrangere dette.

Det bedste køkken
Vi har bevaret alt det bedste ved det
rigtige landkøkken. Det er pragtfuldt
at arbejde i. Og det giver gode resultater. Både når det gælder det finere
franske og det ægte danske.

Ta’ hele familien med
Vi giver naturligvis rabat til børnene.
Så kom og besøg vores hyggelige á la
carte restaurant, hvor der er lidt for
enhver smag.

Åbningstider
Selskaber
Her har grever, baroner og korporaler budt på fejende fester. Og her
kan De samle op til 75 personer til selskab, når der er noget, lidt ud
over det sædvanlige, der skal fejres.

Gode madoplevelser
Den gode mad er en del af oplevelsen. Vi afholder specialarrangementer, som vi varmt kan anbefale,
men er ikke bundet af fastlagte
programmer.
Fortæl, hvad De forventer af Deres
arrangement, så sørger vi for at
forventningerne bliver indfriet.
For os er hver gæst og hvert selskab noget for sig. Og vi gør alt for
at opfylde de individuelle ønsker.

Vi har åbent:
• Fra 1/4 2009
Alle hverdage fra: 12.00 – 21.00
• Weekender fra:
11.00 – 21.00
Søndage lukker køkkenet kl. 20.30

Korporalen reddede kongens liv
Korporalskroen, der nu ligger ved Tåstrup-Køgevejen, har en meget
lang historie bag sig. Hvor lang denne historie egentlig er, det er
der ingen der ved. Langs stranden ved Køge
Bugt har der været færdsel fra ældgammel
tid. Denne elendige færdselsvej, hvis man
kan kalde hjulspor i sandet for en vej, var
lige til slutningen af det 18. århundrede den
eneste direkte vej fra København til Køge.
Den gang lå Korporalskroen, der på det tidspunkt hed Godaftenskroen, på Karlstrup
Strand. Den fik kongeligt privilegium på at
lade brygge øl og brænde det brændevin, som i “huset kan skænkes
og udtappes” samt at udvælge alle slags “ædende og drikkende varer”.
Hvor længe Godaftenskroen før den tid har eksisteret som smugkro
for de vejfarende drivere, soldater og andet godtfolk, lader sig ikke
efterspore.
Hvorfra kroen fik sit nuværende navn, kan der kun gættes på. Under
arbejdet med bygningen af Tåstrup-Køgevej boede i Karlslunde en
underofficer J.G. Klein. Nogen vil vide, at det er denne korporal, der
modigt havde reddet kongens liv og derfor fik livsfæstebrev på kroen,
som selveste majestæten skulle have givet navnet Korporalskroen.

