
JULEFROKOST 

VÆLG MELLEM FØLGENDE DATOER:

Den 23., 24. og 30. november 2018
Den 1., 7. og 8. samt 14. og 15. december 2018

2018

Livemusik 
alle aftener
14. december: DJ* på BW 

Plus Hotel Svendborg
Hold årets julefrokost

i festlige omgivelser
og med en lækker julebuffet



JULEFROKOST I SVENDBORG
Julefrokostbuffet
Det kolde 
Marineret hvide sild
Karrysalat
Dildsild
Gravad laks – sennepscreme
Æg – rejer – mayonnaise – citron
Varmrøget laks – hytteost – salat – maltjord
Hjemmelavet sylte – rødbeder – sennep
Grønkålssalat – appelsin – æbler – mandler –  
granatæble
Rødkålssalat – bulgur – blåbær

Det lune
Stegt fiskefilet – remoulade – citron
Sprødstegt ribbensteg – rødkål 
Julemedister – hvidkål – kanel 
Frikadeller – grønlangkål
Tarteletter – høns – asparges
Confiteret andelår – æbler – svesker
Langtidsstegt kalv – kartofler – kalvesky
Lun leverpostej – svampe – bacon
Blodpølse – sirup 
Rugbrød og grovbrød

Dessert
Udvalg af ost – marineret og syltet tilbehør
Ris á l’amande – kirsebærsauce
Tørret og frisk frugt 
Julebrownie

Natmad fra kl. 00.30
Cremet aspargessuppe – kødboller – asparges 
Hertil lunt brød

Julepakke 1
Julebuffet, kaffe, musik og dans*.  
Ved bestilling inden 1. september gives 
velkomstdrink til hele selskabet.
Pris pr. person 395,-

Vælg og tilvælg mellem
følgende pakker:

Julepakke 3
Julebuffet, fri bar (øl, vand, vin), kaffe, 
musik og dans*, natmad og overnatning i 
dobbeltværelse inkl. 
stor morgenbuffet.
Pris pr. person 995,-
Enkeltværelsestillæg DKK 200,-

Tillæg til pakke 2 og 3
Velkomstdrink, cognac/likør til kaffen, 
snaps til buffeten og drinks i baren fra  
kl. 21.30 - 01.00.
Pris pr. person 295,-

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* og natmad.
Pris pr. person 695,-

Overnatning
Til alle otte julefrokoster tilbyder vi 
dobbeltværelse med stor morgenbuffet.

Pris pr. person 375,-
Enkeltværelsestillæg DKK 200,-

*Den 14. december spilles musikken
af en professionel DJ.

Julefrokosten starter kl. 18.30 og musikken slutter kl. 01.00.

Tilvalg til dagen
Sjov eftermiddagsaktivitet inden julefrokosten 
for dit selskab. Ring og hør nærmere.



JULEFROKOST I FREDERICIA
Julefrokostbuffet
Det kolde 
Marineret hvide sild
Karrysalat
Dildsild
Gravad laks – sennepscreme
Æg – rejer – mayonnaise – citron
Varmrøget laks – hytteost – salat – maltjord
Hjemmelavet sylte – rødbeder – sennep
Grønkålssalat – appelsin – æbler – mandler –  
granatæble
Rødkålssalat – bulgur – blåbær

Det lune
Stegt fiskefilet – remoulade – citron
Sprødstegt ribbensteg – rødkål 
Julemedister – hvidkål – kanel 
Frikadeller – grønlangkål
Tarteletter – høns – asparges
Confiteret andelår – æbler – svesker
Langtidsstegt kalv – kartofler – kalvesky
Lun leverpostej – svampe – bacon
Blodpølse – sirup 
Rugbrød og grovbrød

Dessert
Udvalg af ost – marineret og syltet tilbehør
Ris á l’amande – kirsebærsauce
Tørret og frisk frugt 
Julebrownie

Natmad fra kl. 00.30
Cremet aspargessuppe – kødboller – asparges 
Hertil lunt brød

Julepakke 1
Gløgg/velkomstdrink, julebuffet, kaffe, 
musik og dans.  
Pris pr. person 445,-

Vælg og tilvælg mellem
følgende pakker:

Julepakke 3
Gløgg/velkomstdrink, julebuffet, fri bar (øl, 
vand, vin), kaffe, musik og dans*, natmad 
og overnatning i dobbeltværelse inkl. 
stor morgenbuffet.
Pris pr. person 1.095,-
Enkeltværelsestillæg DKK 200,-

Tillæg til pakke 2 og 3
Cognac/likør til kaffen, snaps til buffeten 
og drinks i baren fra kl. 21.30 - 01.00.
Pris pr. person 395,-

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

Julepakke 2
Gløgg/velkomstdrink, julebuffet, fri bar 
(øl, vand, vin), kaffe, musik og dans* og 
natmad.
Pris pr. person 795,-

Overnatning
Til alle otte julefrokoster tilbyder vi 
dobbeltværelse med stor morgenbuffet.

Pris pr. person 425,-
Enkeltværelsestillæg DKK 200,-

Vi starter kl. 17.00 med gløgg/velkomstdrink. Musikken slutter kl. 01.00.




