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Pris pr. person:

KUN 625kr

Cha Cha Nougat DJ A38

Mick Øgendahl
En atypisk  
stand-up-komiker,  
der fortæller med  
hjertet og hele kroppen

TIL EN Fabelagtig

PÅ SVANEN

KÆMPE JULEBUFFET
MULIGHED FOR COMEDY I SÆRKLASSE

BETJENING I TOPFORM
MICK ØGENDAHL

HØJT HUMØR
HYGGELIGE OMGIVELSER
MUSIK & DANS HELE AFTENEN
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JULEBUFFET
Til at starte med
•  Brød og smør, sild og karrysalat på bordene

Det kolde
•  Rejer og æggesalat 
•  Varm røget laks med æble og tranebær 
•  Dampet torsk i peberrodscreme med rødbede og bacon 
•  Gris med salat på kål, nødder, tørrede abrikoser og blå ost 
•  Oksebryst med blomme- og rødløgskompot og 

estragonmayo 
•  Stort udvalg af brød

Det lune
• Varm leverpostej med bacon, ristede svampe, rødbeder 
• Pandestegt fiskefilet med remoulade og citron  
• Tarteletter med kylling og grønt 

Det varme
• Frikadeller med hjemmelavet agurkesalat
• Julemedister med hvidkål
• Sprødstegt ribbensteg med rødkål 
• And med æbler og svesker 
• Karameliserede brunede kartofler, sauce  

og grønlangkål 

Dessert
• Stor udvalg af oste med marineret, syltet tilbehør, 

og sprødt
• Risalamande med kirsebærsauce, og måske en  

mandelgave
• Mandariner, nødder, dadler og figner 
• Udvalg af frisk frugt

Natmad
• Hjemmelavet cremet aspargessuppe  

med kødboller og brød

Kl.17:30
Hotel Svanen byder velkommen til årets julefrokost. 

Kl.18:00 - Kæmpe julebuffet
Musik og dans
Før og efter showet findes danseskoene frem.
Musikken leveres af gruppen Cha Cha Nougat og  
DJ A38, som spiller de bedste hits fra de sidste  
mange årtier, fra ind- og udland.  
Standup ca. kl. 21:15. (på udvalgte datoer)

Kl. 02:00
Hotel Svanen siger tak for en sjov og glad aften.
På gensyn.

Pris pr. person:

FRA 395kr
inkl. musik og DJ

Bindende

tilmelding  

og betaling  

senest 14 dage før.

Max 350 kuv.  

pr. aften

Drikkevarer ad libitum
Øl, vand og vin 18:00-02:00 .  .  .  .  .  .  .  250kr
Drinkspakke kl. 22:00-02:00 . . . . . . 250kr
(Drinkspakken er ekskl. snaps og div. shots)

Det ekstra lille pift...
(Skal forudbestilles)
Velkomstsnack:  . . . . . . . . . . . . . . 35kr
Kaffe/the med chokolade: .  .  .  .  .  .  .  .  .  30kr
Natmadssuppe (serveres kl. 02:00):  . . . 75kr
Snup alle 3 “pift“ for kun 125kr

God nattesøvn og  
morgenmad er et must!
Bestil overnatning i Hotel Svanens smukke værel-
ser og afslut dagen derpå med en stor og velsma-
gende morgenbuffet med både koldt og varmt.

Pris pr. gæst i dobbelt- 
værelse kun 375kr
(Der er morgenbuffet fra kl. 05:00 til kl.10:30)
Tillæg for enkeltværelse: 200kr
Forhør endelig, hvordan vi sammensætter
den helt rigtige pakkeløsning til dig/jer.

Bestil via mail på
sanne@hotelsvanen.dk

På aftner med  
Mick Øgendahl  
er der et tillæg 

på 230kr

All inclusive

KUN 995kr
inkl. buffet, kaffe, øl/vand/vin,  

drinkspakke, det ekstra pift, musik og DJ
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Pris pr. person:

KUN 625kr

Cha Cha Nougat DJ A38

Årets julefrokosten er festen alle snakker om.  
Festen man glæder sig til et helt år.
I år skal I holde den på Hotel Svanen, Billund. 
Vælg en dato med eller uden Mick Øgendahl. Vi 
lover en festlig aften uanset hvilken dato I vælger.

Mick Øgendahl
En atypisk  
stand-up-komiker,  
der fortæller med  
hjertet og hele kroppen

Fredage
22. november (Mick Ø)
29. november
7. december

Lørdage
23. november (Mick Ø)
30. november
8. december


