AIACE – den danske sektion
International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere

JULEFROKOST
tirsdag den 6. december 2016 kl. 11.15
Julefrokosten afholdes i år tirsdag den 6. december fra kl. 11.15 på Restaurant Sejlklubberne i
Skovshoved Havn. Adressen er Skovshoved Havn 9, 2920 Charlottenlund.

Der er gratis parkering ganske tæt på restauranten, men er man ikke meget mådeholden, kan
det tilrådes at tage bus 1A, som (indtil 15. december) kører ad Kystvejen og stopper kun ca. 400
m væk. Trænger man til lidt mere motion, er der ca.1-1½ km at gå fra Ordrup station.

Kl. 11.15 byder foreningen på en velkomstdrink i det store smukke lokale med en fantastisk
udsigt over Øresund. Vi starter en smule tidligere, end vi plejer, så der er god tid til at gå rundt
og sludre med gamle venner og kolleger, inden vi sætter os til bords.
Kl. 12 får vi serveret nedenstående julefrokost. Maden serveres i skåle og fade ved hvert bord,
og der fyldes op efter behov.














Gammeldags modnede sild med karrysalat og æg
Stegte sild med sennep, dild og rødløg
Luksusrejer, smilende æg og mayonnaise
Gravad laks med rævedressing
Rødspættefileter med remoulade og citron

Salat af unghane med bacon
Frikadeller med surt
Gammeldags and med æbler og svesker
Æbleflæsk
Kamsteg med rødkål
Glaseret skinke med grønlangkål
Kalveculotte med pickles, bløde løg og peberrod

 Ost fra nær og fjern med oliven og sprødt
 Æbler, brændte mandler og kanelskum
 Risalamande med syltede sommerkirsebær.

Drikkevarer: øl, vand eller vin.
 Hvidvin: 2014 Domaine les Escasses, Côte de Gascogne
 Rødvin: 2014 Côte du Ventoux, Delas, Rhône.

Der er inkluderet 2 genstande i prisen for julefrokosten. Yderligere drikkevarer afregnes
individuelt.
Efter frokosten serveres der kaffe og the med sødt (inkluderet).
Pris: 400 kr.

Tilmelding til julefrokosten skal ske senest den 20. november, gerne med e-mail til
richarmebodil@gmail.com, men det er også muligt at indsende tilmeldingsblanketten sidst i
Orienteringsbrevet. Husk at oplyse antal personer og navne. Tilmeldingen er først gyldig efter
overførsel af 400 kr. pr. person til Danske Bank, Reg. nr. 9570 - konto 3975746, mærket ”AIACE
– julefrokost”. HUSK NAVN!

AIACE – den danske sektion
International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere

JULEFROKOST
Restaurant Sejlklubberne i Skovshoved Havn
Skovshoved Havn 9, 2920 Charlottenlund
tirsdag den 6. december 2016
Tilmelding til julefrokosten samt indbetaling skal ske senest den 20. november.
Send en e-mail til Bodil Richarme på richarmebodil@gmail.com (husk navn og antal personer)
eller send nedenstående tilmeldingsblanket til
Esben Poulsen
Brønhøjvej 6, Gravlev
8400 Ebeltoft

Betaling sker ved overførsel af 400 kr. pr. person til:

Danske Bank, Reg. nr. 9570 - konto 3975746,
mærket ”AIACE – julefrokost” - HUSK NAVN!

TILMELDING TIL JULEFROKOST
tirsdag den 6. december på Restaurant Sejlklubberne

Undertegnede ___________________________ tilmelder ______ personer

Jeg har overført _____________ kr. til Danske Bank, Reg. nr. 9570 - konto 3975746,
mærket ”AIACE – julefrokost” og med angivelse af indbetalers navn.

