
Vælg mellem følgende datoer:
Den 18., 19., 25., og 26. november 2022

Den 2., 3., 9., 10., december 2022, 
samt 16. og 17. i Svendborg

Med forbehold for udsolgte dage.

HOTELSVENDBORG    HOTELFREDERICIA   

BOOK årets

JULEFROKOST

Skal I holde årets julefrokost i festlige omgivelser og med en lækker 
julebuffet? Book på Hotel Svendborg eller Hotel Fredericia.

Professionel DJ 
spiller op til dans



Hold jeres julefrokost
i Svendborg eller Fredericia
Velkomstdrink til alle
Som gæst ved vores julefrokost byder vi på en velkomstdrink.

Julepakke 1
Velkomstdrink, julebuffet, øl, vin og vand 
ad libitum under middagen, kaffe, musik 
og dans.
Kr. 595,- pr. person

Overnatning
I forbindelse med julefrokosten tilbyder
vi vores lækre værelser til en hel speciel 
fordelagtig pris inkl. stor morgenbuffet.
Kr. 395,- pr. person i dobbeltværelse
Kr. 595,- for enkeltværelse

Tilvalg
A: Ris à l`amande serveres ved bordet
inkl. en mandelgave
Kr. 20,- pr. person

B: Gløgg og æbelskiver ved ankomst
til hotellet mellem 14.00 og 17.00.
Kr. 85,- pr. person

C: Drinksbilletter til baren
- pakke 1 og 2.

Hotel Svendborg
Kr. 40,00  pr. stk (normapris 75-)
Kun ved forudbestilling.

Hotel Fredericia
Spørg for tilbud

Julepakke 3
Velkomstdrink, julebuffet inkl. akvavit, øl, 
vin og vand ad libitum, kaffe og cognac/
likør, musik, dans og natmad. Fra 21.30 
fri bar med øl, vin, vand og drinks.
Kr. 1.095,- pr. person

Julepakke 2
Velkomstdrink, julebuffet, øl, vin og vand 
ad libitum under hele arrangementet, 
kaffe, musik, dans og natmad.
Kr. 845,- pr. person

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

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



Menu og program
Julefrokostbuffet 2022
Det kolde:
• Marinerede hvide sild
• Kryddersild
• Karrysalat
•  Gravad laks - rævedressing
• Æg – rejer – mayonnaise – citron
• Sylte – rødbeder – grov sennep
• Husets vintersalat 

Det lune:
• Stegt fiskefilet – remoulade – citron
• Sprødstegt ribbensteg – rødkål
• Æbleflæsk – sprød bacon
• Medister – grønlangkål
• Frikadeller – agurkesalat
• Tarteletter – høns – asparges
•  Confiteret andelår – svesker – æbler – 

brunede kartofler
•  Lun leverpostej – svampe – bacon – 

rødbeder
• Rugbrød – grovbrød

Dessert:
•  Udvalg af oste – marineret og syltet 

tilbehør
• Ris à l’amande – kirsebærsauce
• Tørret og frisk frugt
• Små søde fristelser

Natmad fra 00.30
Julepakke 2 og 3 er natmad inkl.*

Julefrokostprogram 2022
Kl. 18.00
Velkomstdrink

Kl. 18.30
Vi er klar med de første retter på 
buffeten

Kl. 21.30-01.00
Baren er åben og professionel DJ spiller 
op til dans - på udvalgte datoer

Kl. 00.30
Natmad*

Kl. 01.00
Baren lukker, musikken stopper og vi 
siger tak for en dejlig aften

Vi sørger for den traditionelle julebuffet
- det smager af jul!



.

Den 30. dec. 2022 - 1. jan. 2023

Vi skaber rammerne om en stemningsfuld og festlig nytårsaften

Fra den 30. december 2022 til 1. januar 2023

Den 30. december:
Kl. 14.00
Ankomst til stort kaffe- kagebord

Kl. 16.00
Smagning af bobler fra hele verden
kan tilkøbes

Mulighed for køb af menu i hotellets restaurant

Overnatning

Den 31. december
Kl. 07.00-10.00
Stor morgenbuffet

Kl. 14.30-16.00
Forskellige akviteter tilbydes
- se mere på hotellets hjemmeside

Kl. 17.45
Velkomstdrink med hors d`oeuvres til
Dronningens nytårstale

Kl. 18.30 - Årets nytårsmenu
Til den 4-retters menu serveres nøje afstem-
te vine ad libitum 
Kaffe/the med cognac eller likør
Dans til liveband til kl. 01.00.
Fri bar med øl, vand og vin
Kl. 00.00
Champagne, kransekage og fyrværkeri.
Kl. 01.00
Natmad Pølse- og ostebord.
Overnatning
Den 1. januar:
Kl. 08.00-12.00
Stor brunchbuffet

Pris pr. person i dobbeltværelse
Hotel Svendborg
30/12 - 1/1 2995,-
Hotel Fredericia
30/12 - 1/1 2995,-
31/12 - 1/1 2695,-

Bestilles senest 28. december 2022 på:
www.hotelsvendborg.dk eller
www.hotelfredericia.dk

Ankomst den 29/12 i 
Svendborg
Pris pr. pers. i dobbeltværelse
kr. 375,- inkl. morgenbuffet.

Nytårsmenu ud 
af huset
Pris pr. kuvert kr. 495,-
Minimum 2 kuverter

HOTELSVENDBORG       HOTELFREDERICIA   
Centrumpladsen 1     5700 Svendborg    Tlf. +45 6221 1700
booking@hotel-svendborg.dk    www.hotelsvendborg.dk

Vestre Ringvej 96     7000 Fredericia   Tlf. +45 7591 0000
info@hotel-fredericia.dk   www.hotelfredericia.dk

NYTÅRSAFTEN


