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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

Invitér dine gæster 
til fest på havet

En komplet fest 
uden overraskelser
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.

Priser for kahytter er ikke inkluderet og skal derfor tillægges. 
Disse varierer alt afhængigt af sæsonalitet og afrejseperiode, 
men begynder fra 1.050,– for en kahyt til 4 personer    .

BRONZE PAKKE:
1 x Velkomstdrink pr. person
1 x 3-retters selskabsmiddag inkl. 1 glas vin, øl eller vand
1 x Morgenbuffet
Pris pr. person: 667,– 

SØLV PAKKE:
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
Pris pr. person: 1.131,–

GULD PAKKE:
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
Pris pr. person: 1.331,–

*Fra-prisen gælder ved min. 8 personer i 2022. Såfremt der er ledigt, opgraderer vi 
altid værtsparret til en Commodore Class-kahyt ved bestilling til min. 20 personer.
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Menuforslag til din aften
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)

Lameller af torsk med spinat, pebberrod, marineret salat og croutoner

Bisque af danske strandkrabber med stegt makrel, syrnet følde og grønt

Rillette af gråand med nye kartofler, brombær, sprødt rugbrød og grønt

Tatar af okse med kartoffelchips, grillet surdej, cornichoner, estragoncreme, friterede 
løgringe og grønt

Grillede hvide asparges med brunet smør, ristede hasselnødder, ramsløgscreme og 
brøndkarse

HOVEDRET (INKL. SAUCE PÅ TALLERKEN & KARTOFLER À PART)

Sprødstegt Multe med beurre blanc tilsmagt rogn og grillet pak choi

Røget majskylling med ærter, pistacienødder og estragon- og cintronsauce

Oksemørbrad med lyngbagte gulerødder, gulerodspuré, friteret grønkål og 
portvinsglace

Lammefilet med gremolata, grillet savoykål, grønne asparges og mynteglace 

Glaseret selleri med løgbouillon, urtesalat, creme fraiche og løgringe

DESSERT

Rabarbercheesecake med bagt hvid chokolade og valnøddeis

Fersken clafoutis med vaniljeis, fersken sirup og sprød karamel

Solbær panna cotta med sprød marengs og bær

Hvid chokolade mousse med kirsebærsorbet og saltet tuille

Ostetallerken med stikkelsbærkompot og hjemmelavet knækbrød
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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 

DRINKSKUPONER
DKK 50
DKK 85

1 glas af skibets vin, øl eller vand 
1 drink op til DKK 99,- (med undtagelse af akvavit, bitter og whisky) 
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

DKK 12,50
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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 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 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 550,-

*Fri bar priser gælder ved min. 8 personer.
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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?




