
JULEFROKOST 
Book årets julefrokost

Festlige omgivelser og en 
lækker julebuffet

Livemusik 
alle aftener

DEN 24. OG 25. NOVEMBER, 1. OG 2. SAMT 8. OG 9. DECEMBER 2017

Pris pr. kuvert med  
ankomst kl. 17.45 

1.595,-
Ekskl. overnatning

Minimum 2 kuverter



JULEBUFFET   
Menu
DET KOLDE 
Marinerede sild
Kryddermarinerede sild
Karrysalat
Enebærgravad laks med sennepscreme
Æg – rejer – urtemayonnaise – citron
Varmrøget laks – hytteost – salat
Hjemmelavet sylte – rødbeder – sennep
Grønkålssalat – appelsin - æbler – mandler – granatæble
Rødkålssalat – perlespelt – pære – rosin

DET LUNE
Stegt fiskefilet – remoulade – citron
Sprødstegt ribbensteg – rødkål 
Æbleflæsk – sprødt røget spæk
Julemedister – hvidkål – kanel
Tarteletter – høns - asparges
Confiteret andelår – svesker – æbler i portvin
Langtidsstegt kalv – kartofler – kalvesky
Lun leverpostej – svampe – bacon
Blodpølse – sirup

DESSERT
Udvalg af oste – marineret og syltet tilbehør
Ris á l’amande – kirsebærsauce
Julebord med små kager – nødder – tørret frugt – klementiner

NATMAD FRA KL. 00.30
Cremet aspargessuppe – kødboller – asparges

Book årets julefrokost på Best Western Plus Hotel Svendborg  
eller Hotel Fredericia og få en fantastisk aften! Vi dækker op i 
festlige omgivelser og serverer en lækker, traditionel julebuffet.

JULEFROKOSTEN STARTER  
KL. 18.30  

MUSIKKEN SLUTTER  
KL. 01.00

Firma- og  
privat julefrokost



Julepakke 1
Julebuffet · Kaffe
Musik og dans
Ved bestilling inden 1. september  
gives velkomstdrink til  
hele selskabet.

395,- pr. person

Julepakke 3
Julebuffet · Fri bar (øl, vand, vin)
Kaffe · Musik og dans
Natmad
Overnatning i dobbeltværelse  
Stor morgenbuffet

995,- pr. person
Enkeltværelsestillæg DKK 200,-

Tillæg til pakke 2 og 3
Velkomstdrink - cognac/likør til kaffen
Snaps til buffeten
Drinks i baren fra kl. 21.30 - 01.00

295,- pr. person

Bestil på telefon +45 75 91 00 00  
eller på info@hotel-fredericia.dk

Bestil på telefon +45 62 21 17 00  
eller på julefrokost@hotel-svendborg.dk. 

Julepakke 2
Julebuffet · Fri bar (øl, vand, vin)
Kaffe · Musik og dans
Natmad

695,- pr. person

Overnatning
Til alle seks julefrokoster tilbyder vi

dobbeltværelse med stor morgenbuffet

375,- pr. person
Enkeltværelsestillæg DKK 200,-

Livemusik 
alle aftener




