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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 og tage opvasken. 

Du kan læse mere om mulighederne for forplejning 
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: grupperejser@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 × MiniCruise København-Oslo i standardkahyt med 2 senge t/r
1 × Velkomstdrink pr. person
1 × 3-retters selskabsmiddag inkl. 1 glas vin, øl eller vand
1 × Morgenbuffet
Fra DKK 2.154,– ved 2 personer i standard 2 personers indvendig 
kahyt med køjesenge

SØLV PAKKE:
1 × MiniCruise København-Oslo i standardkahyt med 2 senge t/r
1 × Velkomstdrink pr. person
1 × 3-retters selskabsmiddag inkl. 1 glas vin, øl eller vand
1 × Dinner Buffet inkl. 1 glas vin, øl eller vand
2 × Morgenbuffet
Fra DKK 3.110,– ved 2 personer i standard 2 personers indvendig 
kahyt med køjesenge

GULD PAKKE:
1 × MiniCruise København-Oslo i standardkahyt med 2 senge t/r
1 × Velkomstdrink pr. person
1 × 3-retters selskabsmiddag inkl. vin ad libitum, kaffe med avec
1 × Dinner Buffet inkl. 1 glas vin, øl eller vand
2 × Morgenbuffet
Fra DKK 3.510,– ved 2 personer I standard 2 personers indvendig 
kahyt med køjesenge
 

*Pakkerne gælder ved minimum 8 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)
Variation af gulerødder med creme af urter
Skaldyrsuppe med hvid fisk og græskar
Røget laksetatar med rygeostcreme, rugbrødschips 
Rilette af and med marinerede beder, tranebær og chips af rodfrugter
Oksecarpaccio med syltede løg, kaperscreme og urter

HOVEDRET (INKL. SAUCE PÅ TALLERKEN & KARTOFLER À PART)
Pommes Anna med sæsonens rodfrugter, urtesalat og vinaigrette
Dagens fisk med kål og fiskefumé
Unghane med grønt, karamelliseret løg og hønse velouté
Braiserede svinekæber med beder, svampe og glace
Ugens udskæring af okse med glaceret rodfrugt og rosmaringlace

DESSERT
Pære Belle Hélène
Æblecrumble med karamelliserede kerner og is
Solbær Panna Cotta med sprød marengs og frugt
Chokolade coulant med orangekrokant og is
Ostetallereken med bærkompot og hjemmelavet knækbrød

Minimum 8 personer.
Vi beder om, at der vælges én fælles menu for gruppe.

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

NORTHERN LIGHTS
Ølsmagning DKK 149
Cognacsmagning DKK 249
Vinsmagning DKK 249
Whiskysmagning DKK 249
Romsmagnning DKK 249
Snacks pr. person  DKK 12,50

DRINKSKUPONER
1 glas af skibets vin, øl eller vand DKK 50
1 drink op til DKK 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 99
Pink Panda DKK 99
Whiskey Sour DKK 99
Aperol Spritz DKK 99
Kage min. 8 personer 
(pr.person) DKK 35

Forfriskninger og vin 
til hele bordet
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Fri bar i 3 timer*
ALKOHOLFRI:
Alkoholfri øl, alkoholfrie vine, mocktails, sodavand
Pris pr. person i 3 timer DKK 199,–

BASIC:
Fadøl, skibets hvidvin, skibets rødvin, sodavand
Pris pr. person i 3 timer DKK 325,–

BRONZE:
Skibets fadøl, skibets rød og hvidvin, standard drinks 
med 3 cl. Vodka, Gin, Rom og Whisky, sodavand
Pris pr. person i 3 timer DKK 395,–

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 495,–

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 595,– 

Aktiviteter vi tilbyder*
COCKTAIL� OG MOCKTAILKURSUS: 
Hvad med et forfriskende og læskende cocktail- eller 
mocktailkursus i vores Columbus Bar om bord?
Cocktailkursus pris pr. person inkl. 3 drikkevarer DKK 299,- 
Mocktailkursus pris pr. person inkl. 3 drikkevarer DKK 135,– 
 
 
 
*Gælder ved minimum 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 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: grupperejser@dfds.com

Skal vi give en hånd med?


