
Drikkevarer ad libitum 

Øl, vand og vin 18:00-21:00......................... Kr. 275,-
Øl, vand og vin 18:00-02:00......................... Kr. 475,-
Drinks-pakke kl. 22:00-02:00....................... Kr. 265,-  

Det ekstra lille pift...
(Skal forudbestilles)
Kaffe/the med chokolade:............................ Kr. 42,-
Natmadsuppe (serveres kl. 02:00):............... Kr. 68,-

Snup begge “pift“ for kun kr. 95,-

God nattesøvn og morgenmad er et must!
Bestil overnatning i Hotel Svanens smukke værelser
og afslut dagen derpå med en stor og velsmagende
morgenbuffet med både koldt og varmt.

Pris pr. gæst i dobbeltværelse kun kr. 395,-
(Der er morgenbuffet fra kl. 05:00 til kl.10:30)
Tillæg for enkeltværelse Kr. 295,-

Forhør endelig, hvordan vi sammensætter 
den helt rigtige pakkeløsning til dig/jer.

Bestil via mail på 
sanne@hotelsvanen.dk

 
Til at starte med 
• På bordene serveres marineret sild, kryddersild og karrysalat   
• Brød og smør

Det kolde 
• Rejer og mayonnaise med citron
• Bagt laks med appelsin marineret fennikel 
• Røget hellefisk med broccoli/æblesalat 
• Kyllingesalat med nødder og bittersalat   
• Kalvebryst med peberrod og rødbede      

Det lune
• Fiskefilet med remoulade og citron 
• Lun leverpostej med bacon og champignon 

Det varme 
• Medister med sennep og hvidkål
• Glaseret skinke med grønlang kål
• Frikadeller med rødbede og tyttebær 
• Sprængt and med græskar og sweet patato 
• Ribbensteg, rødkål og brunede kartofler 

Dessert
Oste med kiks, nødder og oliven 
Risalamande.
Mandariner, nødder, dadler osv.  

Kl.17:30
Hotel Svanen byder Dem velkommen til årets 
julefrokost. Bobler og snacks serveres ved bordet.

Kl.18:00 - Kæmpe julebuffet

Musik og dans
Før og efter showet findes danseskoene frem. 
Musikken leveres af DJ og de to bands Hit’Shake
og PlaylistDK. 
Glæd dig til en fest uden lige med de to fedeste 
partybands. Standup ca. kl. 21:15.  

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

• På bordene serveres marineret sild, kryddersild og karrysalat   

Det varme 
• Medister med sennep og hvidkål
• Glaseret skinke med grønlang kål
• Frikadeller med rødbede og tyttebær 

Det varme 

Velkommen til en JULEFROKOSTmed alle ingredienser

Forhør endelig, hvordan vi sammensætter 

Bindende tilmelding 14 dage før arrangementetInkl. 1 glas bobler og snacks til velkomst.


