
Julefrokost



Gå ombord i vores lækre julebuffet, og bliv underholdt med god musik  
og festlige danserytmer fra "Verdens bedste band"

Årets Julefrokost på Hotel Svanen i 2022 finder sted
fredag d. 18. november og lørdag d. 19. november, 
fredag d. 25. november og lørdag d. 26. november, 

fredag d. 2. december og lørdag d. 3. december,
fredag d. 9. december og lørdag d. 10. december.

Til at starte med
Sild og karrysalat med brød og smør 
serveres ved bordene

Det kolde
Koldrøget laks med fennikel og dild 
Varmrøget laks med stuvet spinat
Konfiterede andelår med kirsebær og kål
Håndpillede rejer med hjemmelavet mayo og citron
Brød og smør

Det lune
Varm leverpostej med bacon & ristede svampe
Fiskefilet med citron og remoulade
Tarteletter med høns i asparges

Det varme
Frikadeller 
Medister
Ribbensteg 
Andebryst
Karamelliserede kartofler og hvide kartofler
Grønlangkål, rødkål og stuvet hvidkål
Saltbagte æbler og løg
Brun sauce og ande sauce

Det søde
Ris a la mande med kirsebær sauce
Julekonfekt og clementiner
Udvalg af oste, kiks og garniture

Natmad
Kartoffel-porresuppe med purløg og bacon



Alt dette for kun

kr. 1.095,-
pr. person

Program
Velkomstbobler (kl. 18.00)
Julebuffet (kl. 18.30)
Kaffe, cognac og likør
Fri bar med udvalgte vine, juleøl,  
fadøl og vand (kl 18.00 til 02.00)
Klassiske drinks (kl. 22.00-02.00)
(Rom, Whisky, Vodka, Gin)
Natmad (kl. 01.30)
Arrangementet slutter kl. 02.00

Julefrokosten starter kl 18.00 
og varer helt til kl 02.00



Verdens Bedste Band



Overnatning efter festen
God nattesøvn & morgenmad er et must!

Bestil overnatning i Hotel Svanens smukke værelser og afslut dagen derpå med en stor og velsmagen-
de morgenbuffet, med både koldt og varmt.

Pris pr. gæst i dobbeltværelse kun Kr. 495,-
Tillæg for enkeltværelse Kr. 200,-

Bindende tilmelding og betaling senest 30 dage før ankomst.

Bestil billetter ved direkte henvendelse på
75 33 28 33 eller billund@hotelsvanen.dk

Verdens Bedste Band spiller de største hits og får alle og enhver ud på dansegulvet. 
Før, efter og i pauserne er der musik fra en DJ.


