AIACE – Danmark

International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere

Julefrokost den 5. december 2018 i Tivoli
Årets julefrokost holdes i år den 5. december i Brdr. Price’s restaurant i Tivoli, hvor vi kan benytte
lejligheden før eller efter vores sammenkomst til at slentre rundt mellem de hyggelige boder og nyde
julestemningen og ikke mindst de fantastiske lysinstallationer skabt af den amerikanske designer John
Loring, manden bag julebelysningen på Park Avenue i New York.
Foreningen dækker entréen til Tivoli – nærmere oplysninger følger.
Brdr. Price’s flotte og lyse restaurant er indrettet i smukke historiske lokaler bag Glassalen, ikke så langt fra
Tivolis hovedindgang. Teaterfamilien Price har historisk set haft et vist skæbnefællesskab med Tivoli og var
blandt andet med til at etablere Pantomimeteatret. Som en del af udsmykningen i restauranten hænger
plakater og fotos fra Price-familiens teaterhistorie.
Kl. 12 byder foreningen på velkomstdrink. Julefrokosten begynder kl. 12.30 med følgende menu:
1.

Julesild
Karrysild med æg
Gravad laks med rævesauce

2.

Julepaté med kalkun og tranebær
Kålpølse med sønderjysk stuvet grønkål
Confiteret andelår med hjemmelavet rødkål

3.

Risalamande med hjemmelavet kirsebærsauce

4.

Kaffe/te med chokolader.

Pris for julefrokostarrangementet: 525 kr. inkl. 2 genstande til maden og vand i karafler på bordene.
Yderligere drikkevarer er for egen regning.
Tilmelding til julefrokosten skal ske senest søndag den 25. november gerne med e-mail til
richarmebodil@gmail.com, men det er også muligt i stedet at indsende tilmeldingsblanketten sidst i
orienteringsbrevet. Husk at oplyse antal personer og navne. Hvis du er vegetar (eller på anden diæt), skal
dette også oplyses.
Tilmeldingen er først gyldig efter overførsel af 525 kr. pr. person til:
Danske Bank, Reg. nr. 9570 - konto 3975746, mærket ”AIACE – julefrokost”. HUSK NAVN!
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AIACE – Danmark

International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere

AIACE’s JULEFROKOST 2018 - tilmeldingsblanket
Onsdag den 5. december kl. 12.00
i Brdr. Price’s Restaurant bag Glassalen, Tivoli

Tilmelding til julefrokosten samt indbetaling skal ske senest den 25. november 2018.
Send en e-mail til Bodil Richarme på richarmebodil@gmail.com
eller send nedenstående tilmeldingsblanket til:
Esben Poulsen
Brønhøjvej 6, Gravlev
8400 Ebeltoft
Husk at oplyse antal personer og navne, og om du er vegetar eller på en særlig diæt.
Betaling sker ved overførsel af 525 kr./person til Danske Bank, Reg. nr. 9570 - konto 3975746, mærket
”AIACE – julefrokost” - HUSK AT ANFØRE AIACE-MEDLEMMETS NAVN!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TILMELDING TIL JULEFROKOST
onsdag den 5. december i Brdr. Price’s Restaurant bag Glassalen, Tivoli
Undertegnede ________________________________ tilmelder _________ personer.
Antal personer, der er vegetarer: ____ / på særlig diæt (oplys nærmere): ____________

Jeg har overført _________________ kr. til Danske Bank, Reg. nr. 9570 - konto 3975746, mærket ”AIACE –
julefrokost” og mit navn.
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