
Hold din næste fest ombord på 
Svanen 

Grupper, private fester, firma-events mv.



Firma events
- Danmarks smukkeste "mødelokale"...
Et vellykket arrangement kræver at de fysiske rammer er i orden. Ombord på Svanen er der alt, hvad der skal 
til, når der skal arrangeres møder ud over det sædvanlige. 

Svanen sejler på Mariager Fjord, som er kendt som Danmarks smukkete fjord. De rolige og naturskønne omgi-
velser på fjorden giver de bedste rammer for et vellykket arrangement eller møde.

Svanen er desuden udrustet til ethvert arrangement f.eks. kundemøder, salgskurser, bestyrelsesmøder, udflug-
ter med forretningsmiddag, firmafester mm.

Svanens Café kan, i samarbejde med Svanens levarandører, tilbyde lækre retter som serveres ombord af Sva-
nens servicemindede personale.

Kontakt os gerne for  at        få skræddersyet et ar-
rangement efter jeres                      ønsker og behov.

Kontakt os på på tlf.                  +45 98 52 46 77  eller 
via mail til                            book@svanen.dk



LEJ SVANEN TIL DIN FEST
- Danmarks smukkeste "festlokale"...
Udenfor fartplanen er det muligt at leje Svanen til f.eks fødselsdage, konfirmationer, bryllupper, firmafester 
mv. 

Svanen sejler på Mariager Fjord, som er kendt som Danmarks Smukkete Fjord. De rolige og naturskønne 
omgivelser på fjorden giver de bedste rammer for en vellykket fest.

Svanens Café kan, i samarbejde med Svanens leverandører tilbyde lækre retter som serveres ombord af Sva-
nens venlige personale.

Kontakt os gerne for  at        få skræddersyet et ar-
rangement efter jeres                      ønsker og behov.

Kontakt os på på tlf.                  +45 98 52 46 77  eller 
via mail til                            book@svanen.dk



Hold dit næste selvskab fra pris:         Kr. 6.500,-

1 ½ times sejlads er ”grundpakken” og er det, man minimum skal booke,
det er inkl. personale og andre driftsomkostninger (Charter-sejlads er momsfri).

Ønskes der ekstra tid på Svanen koster det følgende:

● Charter 1,5 Time (Afgangssted Mariager)         kr. 6.500,-
● Charter 1,5 Time  (Afgangssted Hobro)         kr. 6.500,-
● Charter  2,5 Time ( Andre Havne)           Kr. 8.800,-
● Charter  4,5 Time ( Andre Havne)          Kr. 11.500,-

Ønskes der ekstra tid på Svanen koster det følgende:

● Ekstra times sejlads (pr. halv time)          kr. 750,-
● Ekstra times sejlads (pr. time)           kr. 1.500,-
● Efterfølgende time ved kaj (Max. til kl. 01.00)       kr. 750,-

Ønsker I at spise ombord, er der på næste side forslag til menuer fra 
vores madleverandør. Har du ønsker til en speciel menu, kan dette aftales med vo-
res madleverandør. Kontakt os, og vi skaber kontakten til vores leverandør og dig.

Når der er indgået en aftale om en charter/leje af Svanen, vil I få tilsendt en bekræftelse. 
Sammen med bekræftelsen vil I blive bedt om at indbetale 20 % af charterlejen senest 8 dage fra 
aftalens indgåelse. Det resterende betales ombord på Svanen på dagen.
Reservationen er ikke gældende, såfremt beløbet ikke indbetales i henhold til ovennævnte.

Ring og hør nærmere på tlf. 9852 4677 og se mere på www.svanen.dk



BESTILLINGSMENUER:

SVANENS SUCCES-BUFFET
Tunmousse anrettet på salat med dressing. Pandekager med 
røget laks og flødeost. Helsteg kalvecuvette, stegt rosa. Hertil 
Ovnbagte kartofler, salater efter årstiden og rødvinssauce.Bacon 
svøbt svinemørbrad med ostefyld. Kold kartoffelsalat og salater 
efter årstiden. Hjemmebagt brød.
Dessert: Lækker æbletærte med vanilje creme
 

      310 kr. per person

HOVMESTERENS BUFFET
Snitte med røget laks, pynt med dild mayonnaise og asparges. 
Serrano skinke og melon, anrettet på sprød salat. Kalvesteg 
med grov peber. Hertil Nye dampede kartofler med urter og 
gourmet salt, Frisk grøn salat efter årstiden og Rødvinssauce. 
Citrus marineret svinekam Hertil Pastasalat med frisk grønt samt 
Hjemmebagt brød og smør   
    

      235 kr. per person

TAPAS
Tapasfad ”overraskelse”

Alle de gode lækkerier fra Helles køkken,Til en hygge aften med 
venner eller familie. 8 forskellige kolde ting
med tilbehør og en lun ting. Samt lækkert hjemmebage brød. 
Saltbagte kartoflerog aio li.   
    

      215 kr. per person



HOVMESTERENS FROKOST
Tunmousse med hummerdressing.
Røget mørbrad med artiskok.
Kartoffelsalat og frikadeller med surt.
Kold skinke med asparges Lidt ost med tilbehør.
Brød og smør.  
    

      185 kr. per person

SEJLTUREN (GAMMEL DAGS PLATTE)
Sild og karrysalat, Røget laks med asparges.
Æg og rejer, leverpostej med bacon, roastbeef med tilbehør samt 
Brieost med pynt Brød og smør. 
    
  

      145 kr. per person

TAPASPLATTE

7 lækre tapas specialiteter fra Helleskøkken

Fisk, kød og ost hertil

Brød og aio li  

      165 kr. per person

MATROSENS ”STOR ”LUKSUS STJERNE-
SKUD

med 2 stegte fiskefilet, laks, krebsehaler, rejer, asparges, kaviar 
samt frisk salat og pynt   
    

       145 kr. per stk

BESTILLINGSMENUER: Lidt godt fra Pantry



BESTILLINGSMENUER: Fra kabyssen.

KOTELETTER I FAD MED RIS, SALAT OG BRØD         98 kr. per person

DANSKBØF MED BLØDELØG SAMT TILBEHØR         118 kr. per person
 

SKIPPERLAPSKOVS MED DET HELE           125 kr. per person

MØRBRADGRYDE HERTIL STEGTE KARTOFLER, SURT OG SALAT     125 kr. per person

BBQ GLASERET SKINKE MED FLØDEKARTOFLER, SALAT OG BRØD     125 kr. per person

KALVESTEG STEGT SOM VILDT
MED HVIDE-BRUNEDE KARTOFLER, WALDORFF, SURT, SØDT, CHIPS OG VILDTSAUCE     158 kr. per person

KYLLINGELASAGNE
MED 2 SLAGS SALAT, SALSA, CREME FRAICHE, CHIPS OG BRØD        120 kr. per person

SVINEKAM STEGT SOM VILDT 
MED HVIDE-BRUNEDE KARTOFLER, WALDORFF, SURT, SØDT, CHIPS OG VILDTSAUCE       145 kr. per person



BESTILLINGSMENUER: Dessert & Natmad

 

 DESSERT

         PRIS 50,- PR. STK. SOM TILKØB TIL BUFFET ELLER ANRETNING

 Vælge mellem

 • Gammel dags citronfromage
 • Chokoladetærte med creme fraiche
 • Osteanretning med tilbehør
 • Gammel dags æblekage med makroner og flødeskum
 • Ostelagkage med frisk pynt

 NATMAD

Pris er tilkøb til buffet eller anretning

 • Finger sandwich 2 stk. pr. mand 45,-
 • 2 stk. Hjemmebagte boller med pålæg 52,-
 • Karry eller Asparges suppe 52,-



 
 Drikkevare 
 Fadøl .................................................................................. Lille: 50,-.............. Stor: 60,-
 Sodavand............................................................................. Lille: 35,-.............. Stor: 45,-
 Juice....................................................................................................................... 20,-
 Kaffe / the (inkl. genopfyldning)......................................................................... Kop: 30,-
 Irish Coffee............................................................................................................... 60,-
 Kakao Kop:............................................................................................................... 25,-

 Der tages forbehold for prisændringer



 
 VINKORT 
 Mariagerfjord Rødvin (Villa di Mare - italiensk rødvin)............................................. kr.180,00
 Skibets vin (Dugue de Sevilla - spansk rødvin) ...................................................... kr.180,00
 Mariagerfjord Hvidvin (Colle di Tigli - italiensk hvidvin)............................................ kr.180,00
 Skibets rosévin (Castillode Jumilla - spansk rosévin) .............................................. kr.180,00
 Cava (spansk champagne) ................................................................................ kr.190,00
 
 Der tages forbehold for prisændringer






