
Mini-Cruise  sæson 2017

 

  
Nu starter en ny sæson med mini-cruise ture 

rundt på Isefjorden, en fantastisk tur og 
som er meget populær.

 Bramsnæs Vig:    8. juli -  19. juli - 26. juli -  2. aug - 9. aug - 12. aug

 Rundt om Orø:      23. juni - 29. juli - 5. aug 

Lammefjorden:       1. juli - 15. juli  - 22. juli 

   Billetter kan købes via hjemmesiden: www.holbaek.dk/faerge 
Eventuelle ledige pladser sælges om bord. 

Forbindelse til tog og bus: Cirka 8 minutters gang til Holbæk Station. 

Den Gode Viking samarbejder omkring disse turer og for at give en ekstra god
oplevelse, så tilbyder Den Gode Viking forskellige små anretninger, sandwich, 

kage, slik, is m.m. samt selvføgelig diverse drikkevarer.

Den Gode Viking er IKKE med ombord på turen, Bramsnæs Vig, her kan du 
bestille maden, så bringer vi den ned til færgen når den ankommer til Orø.

Turene,  Rundt om Orø  og  Lammefjorden, kan Den Gode Viking 
være med ombord, ( afhænger af antal tilmeldte ) her har vi et 

pæn sortiment med til dem som ikke har forudbestilt, men
absolut en fordel og bestille sin mad, så man er sikker.

( ellers bringer vi det ned til færgen når den ankommer til Orø.



HUSK!   
Der er begrænset bordplads, først til mølle. 

RING  og bestil din mad og drikkevarer på 59474796

Mini-Cruise  menu:
Det anbefales at man forudbestille menuen, 

da der kan blive udsolgt ombord.

Anretninger og store Sandwich, skal forudbestilles, da det   ikke   er med ombord.

Anretninger  :

                     Varmrøget Laks på salatbund ( fra eget røgerj) brød og dressing.

                     Hjemmelavet Kartoffelsalat med roastbeef og tilbehør.

  Hjemmelavet Kartoffelsalat med Frikadeller og tilbehør

  Hjemmelavet Kartoffelsalat med Grillkølle ( skinke ) og tilbehør.

                     Pasta salat med kylling.                       

Pris pr. kuvert  :  60 kr

Sandwich bolle med:

                     Roastbeef med remoulade ristet løg agurkesalat.

                     Æg med mayonnaise bacon tomat agurk

 Pris pr. stk. :        50 kr.

De små sandwich er med ombord dog i begrænset antal.

Sandwich :   (  f.eks.: )

                          Æg med tomat

                     Spegepølse med ristet løg

                     Skinke med peberfrugt

                     Ost med peberfrugt

Pris pr. stk. :        20 kr.

Drikkevarer :

                           Øl :     15 kr.  /  Sodavand:    10 kr.  /  Vin pr. flaske :    80 kr.   /  

  Cocio 40 cl. :    25 kr.   Kaffe eller te :  10 kr.  med opfyldning  /  

  Hjemmebagt kage og desserter :    10 - 25 kr.

  Slik og Chokolade     10 - 20 kr.  /   Chips :   10 – 15 kr.


