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Oslobåden er det sjove alternativ til traditionelle 
fester. Her får du god service, lækre madoplevelser og 
en udsigt, andre ikke kan konkurrere med. Og så er alt 
samlet ét sted og ingen skal køre hjem, så dine gæster 
er sikret en uforglemmelig aften til søs. 

Når du holder fest på Oslobåden, kan du se frem til et 
skræddersyet arrangement, hvor vi tager hånd om alt. 
Fra I kommer om bord, til I er tilbage i land. Og vi står 
naturligvis både for at dække bord, pynte op og tage 
opvasken. 

Du kan læse mere om mulighederne for forplejning 
og dekoration til din fejring her. Har du specielle 
ønsker, er du altid velkommen til at kontakte os. Ingen 
forespørgsel er for stor, og vi klarer det meste. 

Telefon: +45 33 42 30 05
E-mail: event@dfds.com 

Med vores festpakker bliver du hurtigt klar til at byde dine gæster 
velkommen. Og med 3 forskellige løsninger, kan du nemt vælge 
den, der passer dit behov og budget. Har du specielle ønsker til 
din fejring, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os. 

BRONZE PAKKE:
1 x MiniCruise København-Oslo i standardkahyt med 2 senge t/r
1 x Velkomstdrink pr. person
1 x 3-retters selskabsmiddag inkl. 1 glas vin, øl eller vand
1 x Morgenbuffet
Fra 1.017,- pr. person

SØLV PAKKE:
1 x MiniCruise København-Oslo i standardkahyt med 2 senge t/r
1 x Velkomstdrink pr. person
1 x 3-retters selskabsmiddag inkl. 1 glas vin, øl eller vand
1 x Dinner Buffet inkl. 1 glas vin, øl eller vand
2 x Morgenbuffet
Fra 1.481,- pr. person

GULD PAKKE:
1 x MiniCruise København-Oslo i standardkahyt med 2 senge t/r
1 x Velkomstdrink pr. person
1 x 3-retters selskabsmiddag inkl. vin ad libitum, kaffe med avec
1 x Dinner Buffet inkl. 1 glas vin, øl eller vand
2 x Morgenbuffet
Fra: 1.780,- pr. person

*Fra-prisen gælder ved min. 8 personer i 2020. Såfremt der er ledigt, opgraderer vi 
altid værtsparret til en Commodore Class-kahyt ved bestilling til min. 20 personer.

Invitér dine gæster 
til fest på havet

En komplet fest 
uden overraskelser
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Vores dygtige kokke og tjenere står klar til at give dine gæster en udsøgt 
madoplevelse, mens I nyder udsigten til den skandinaviske kyst. Festmenuen 
er baseret på sæsonens friske råvarer, men det betyder også, at retterne løbende 
skifter.  Du kan lade dig inspirere af dette forslag til din festmenu.

FORRET (VÆLG SOM FORRET OG/ELLER MELLEMRET)
Jordskokkesuppe med trøffel & sprødt brød
Laks med blomkål, rogn & peberrodscreme
Hjortefilet med brombær, røget pastinak & rosmarincrumble

HOVEDRET (INKL. SAUCE PÅ TALLERKEN & KARTOFLER Á PART)
Oksemørbrad med grillede kejserhatte, kartofler i kasserolle & rødvinssauce
Pighvar med sort puré af grøntsager hertil fiskefumé
Kalvefilet med kantareller vendt i smør, røget selleri & cremet champagnesauce
Sprængt andebryst med bagt pastinak, rødkål & appelsinsauce
Sellericannelloni med trøffelsvampe, friteret salvie & ristede mandler

DESSERT
Tærte med mazarin & blåbær hertil frangipane
Frisk yoghurtmousse & sød hasselnøddepraliné
Cheesecake med mørk malt & vaniljecreme
Trifli af brownie, creme & knas
Black forest cake

Menuforslag til din aften
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Start din fest med en kold velkomstdrink, eller slut middagen af med lidt godt til 
ganen. Vi tilbyder alt fra enkelte cocktails til fri bar eller vinsmagning. Vi finder 
sammen den rette løsning til dit selskab, men du kan lade dig inspirere her. 

VELKOMST
Gin & Tonic DKK 79
Cosmopolitan DKK 79
Moscow Mule DKK 79
Mousserende vin DKK 70
Champagne pr. glas DKK 90
Snacks pr. person  DKK 12,50

RED & WHITE WINEBAR
Ølsmagning DKK 149
Cognacsmagning DKK 249
Vinsmagning DKK 249
Whiskysmagning DKK 249
Romsmagnning DKK 249
Snacks pr. person  DKK 249

DRINKSKUPONER
1 glas af skibets vin, øl eller vand DKK 50
1 drink op til 99,-  (med undtagelse af akvavit, bitter og whisky) DKK 85
Frit valg af drinkskortet med undtagelse af akvavit, bitter og whisky DKK 115

EFTER MADEN
Dark N’ Stormy DKK 95
Pink Panda DKK 95
Whiskey Sour DKK 95
Aperol Spritz DKK 95
Kage min. 8 personer 
(pr.person) DKK 35

Forfriskninger og vin 
til hele bordet
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Fri bar i 3 timer*
BRONZE:
Skibets fadøl, skibets rød og hvidvin, standard drinks med 3 cl. 
Vodka, Gin, Rom og Whisky, soft drinks
Pris pr. person i 3 timer DKK 350,

SILVER:
Indhold fra Bronze pakke samt Chablis , Ripasso og følgende drinks: 
Sex on the Beach, Piña Colada, Tequila Sunrise og Daiquiri
Pris pr. person i 3 timer DKK 450

GOLD:
Indhold fra Bronze og Silver pakke, kvalitets øl fra Braunstein samt 
kvalitetsdrinks med 6 cl. Grey Goose Vodka, Hendricks & Tanqueray 
Gin, Havana Rom, Jack Daniels, Barcardi Razz, Limon, Captain 
Morgan Spiced og alle drinks på kortet foruden Long Island Ice Tea, 
Long Island Beach Tea, Ladykiller, Mojito Extreme samt deluxe drinks
Pris pr. person i 3 timer DKK 550,

*Fri bar priser gælder ved min. 8 personer.
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Det er pynten, der fuldender festen. Og det gælder 
også, når den holdes til søs. Derfor har vi sammensat 
4 dekorationspakker, så du har mulighed for at pynte 
ekstra op, uanset om du er til fest med stort F eller en 
hyggelig komsammen med din gæster. 

Alle priser indeholder klargøring, helium og opsætning, 
så alt står klar, når du og dine gæster ankommer.

Sæt den rette 
stemning om bord

BRONZE:
1-2 x talballoner (foile) med helium 

Farvevalg: guld eller sølv 
Pris: DKK 499,- 
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SØLV:
Lille ballonguirlande 2,5 meter
3 x store latexballoner 
3 x skinnende balloner m. helium og silkebånd 
Farvevalg: Blå, hvid & sølv
Guld, hvid & peach 
Pris: DKK 1599,- 
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GULD: 
Stor ballonguirlande 5 meter

4 x store latexballoner
5 x skinnende balloner m. helium og silkebånd

1 x stor ballontekst
Velkomstskilt i akryl

Farvevalg: Blå, hvid & sølv
Guld, hvid & peach

Pris: DKK 3699,- 
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DIAMANT:
Stor ballonguirlande 5 meter
Lille ballonguirlande 2,5 meter
6 x Store latexballoner
5 x Skinnende balloner m. helium og silkebånd
3 x Store balloner med tekst 
Velkomstskilt i akryl 
Farvevalg: Blå, hvid & sølv
Guld, hvid & peach 
Pris: DKK 4999,- 

Tilkøb 
Bordkort udskåret i akryl, sølv eller guld
Pris: DKK 35,- pr. bordkort 

Store folie bogstaver og -tal med helium i enten sølv eller guld 
Pris: DKK 165,- pr. stk.

Personlige tekster på store balloner
Pris: DKK 199,- pr. stk.
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Det kan være stressende at planlægge den perfekte fest. Du skal tage stilling 
til hvem, hvad, hvor og hvornår, og listen over ting, du skal huske, kan virke 
uendelig lang. Derfor er det nogle gange rart med en hjælpende hånd. 

Hos DFDS sidder vores festarrangør klar til at hjælpe med alt fra  
planlægningen og bestilling til oppyntning og afvikling af din fest på skibet. 
På den måde kan du være sikker på at skabe de bedste rammer for din  
fejring, og at det hele skræddersyes efter dine ønsker og budget.

Kontakt os i dag, så vender vores dygtige festarrangør tilbage  
hurtigst muligt. 

Telefon: +45 33 42 30 05
E-mail: event@dfds.com 

Skal vi give en hånd med?


