I Næsby

Dit Valg
v/drivhusene
Din Smag
Esmosevej 11, Orø
Din Pris Orøs Familierestaurant & Steak House Tlf.: 59474796

Den G

de Viking

Bustur til Orø,
Sæson 2018:
”Tid til forandring”
Før hed vi ”Spisestedet Orø” og har eksisteret i små 5 år nu. Men
vi synes at en forandring var på sin plads, med navnet og tanken
bag ”Den Gode Viking” bliver vi bedre, tilbyder mere, men
samtidig beholder det hyggelige og personlige vi altid har været
kendt for. Vi har haft stigende interesse fra diverse foreninger,
busselskaber, eller andre som vil arrangerer en bustur til Orø, se Øen og nyd noget god
mad, i utraditionelle omgivelser.
Vi har en særskilt ryger bar med billard, dart, osv. vi har et stort
legerum til børnene og overdækket minigolfbane som er populært.
Selve restauranten har plads til 54 gæster og dertil en ”havestue”
adskilt med franske døre og her er der plads til 36 gæster, så alt i alt
kan der være 90 gæster stort set samlet. ( i visse tilfælde 110 pers. )
Vores personale er lokalt, dygtige samtidig med at man får en
personlig service og selvfølgelig god mad til rimelige priser.
( Handicaptoilet, samt stedet er uden trapper ). Derfor gør vi også
det, at når vi har selskaber fra 50 og opefter, så lukker vi ganske
enkelt stedet for at koncentrer os om Jer og det er her vores succes
ligger, den personlige kontakt og at gæsterne føler sig velkommende.
Som det vil fremgå af oversigtet, er det kun forslag til et heldags arrangement på Orø, eller man kan
sammensætte det som man har lyst til, eventuelt ud fra hvor meget en tur må koste og hvor meget tid
man har til rådighed.

Prøv noget nyt
Vi hjælper gerne med at sammensætte en tur til Orø helt efter Deres ønske.

Øens hyggelige traktørsted ”Den Gode Viking”

Priserne er baseret på 30 til 90 personer. ( Pris pr. person ) ( under 30 pers. Kontakt os for tilbud ).
Antal gæster :

30 - 39

40 - 55

56 - 90

=
=
=

140,- kr.
49,- kr.
55,- kr.

135,- kr.
45,- kr.
50,- kr.

130,- kr.
40,- kr.
45,- kr.

=

244,- kr.

230,- kr.

215,- kr.

=
=
=

70,- kr.
49,- kr.
55,- kr.

65,- kr.
45,- kr.
50,- kr.

60,- kr.
40,- kr.
45,- kr.

=

174,- kr.

160,- kr.

145,- kr.

=

65,- kr.

60,- kr.

55,- kr.

=

65,- kr.

60,- kr.

55,- kr.

+

15,- kr.

15,- kr.

15,- kr.

Tilbud 1:

Frokostbuffet 11-12 retter
eller 2 retters menu.
2 genstande ( Øl, vand el. vin )
Kaffe/hjemmebagt kage
Tur til Orø
Tilbud 2:

Let anretning
2 genstande ( Øl, vand el. vin )
Kaffe/hjemmebagt kage
Tur til Orø
Tilbud 3:

Kaffe/hjemmebagt kage
Tur til Orø
Ekstra:

Lagkage til kaffen
Guidet tur + 600,- kr. pr. bus

Vi har samtidig ”Orø Røgeri” Øens eneste officielle røgeri med et
pænt udvalg af de mest populære røgvarer, sæsonen her er fra
Påsken til ca. 1. September, hvor man kan besøge butikken og
eventuelt købe røgvarer med hjem. ( udenfor sæsonen skal der
aftales i forvejen mht. ønske om køb af varer ).
( gælder kun ved spisning hos ”Den Gode Viking” ).
Besøg Hestebedgård som er en gammel slægtsgård der
har været i familiens eje fra 1713 til 2008 hvor Kjeld
Larsen overdrog gården vederlagsfrit til Hestebedgårds
venneforening. ( Entre 20,- kr./person ).

Ourø Minder blev til på initiativ af nogle interesserede beboere,
og den 200-år gamle bygning har siden 1965, fungeret som
museum, og været hjemsted for bl.a. en stor samling af effekter,
brugskunst, bohave og køkkenredskaber fra det gamle
landsbysamfund. På museet findes også en kopi af Orøkorset,
som blev fundet på øen i 1849. ( Entre 10,- kr./person ).

Dertil kommer Færgeoverfart med Østre Færge: Alm. Bus m/passager, returbillet: 700,- kr.
Dobbeltdækker bus m/passager, returbillet: 1.000,- kr.
( Der er indført en rabatordning med færgerne uden for højsæsonen se nærmere )
Holbæk/Orø færgen: Alm. Bus m/passager, returbillet: 943,- kr. ( Husk at bestille plads ).
sæson 2018 ( med forbehold for ændringer )

