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Julefrokost og rundvisning i Det Ny Teater
Julefrokosten afholdes onsdag den 6. december fra kl. 12.00 i Teaterkælderen under Det Ny Teater,
Gammel Kongevej 29, København V.
Der er ca.10 minutters gang til restauranten fra Vesterport Station og lidt mere fra Hovedbanen. Kommer
man i bil, kan man evt. parkere i Codanhuset på den anden side af Gammel Kongevej.
Indgangen til Teaterkælderens restaurant befinder sig over for hovedindgangen til teaterfoyeren. Dørene
er åbne fra kl. 11.45. Gangbesværede, der ikke kan gå ned ad trappen til restauranten, bedes allerede ved
tilmeldingen meddele dette og oplyse et telefonnummer. Du/I vil blive kontaktet, og vi vil på selve dagen
efter nærmere aftale være behjælpelige med at få personalet til at låse op til elevatoren, som befinder sig i
teaterets foyer på den anden side af gaden.
Foreningen byder på en velkomstdrink i restauranten fra kl. 12.00-12.30.
Mulighed for rundvisning i Det Ny Teater – Mødetid: 10.50
For dem, der ønsker det, er der inden frokosten en spændende rundvisning i teateret af en times varighed.
Rundvisningen foregår ad mange trapper og er derfor ikke egnet for gangbesværede. Da vi skal vide på
forhånd, hvor mange der deltager i rundvisningen, skal man tilmelde sig denne samtidig med tilmeldingen
til julefrokosten.
Mødested for deltagere i rundvisningen er teaterets foyer. Rundvisningen starter præcis kl. 11.00, og
dørene til foyeren åbnes kl. 10.50. Bemærk, at dørene ikke åbner før dette tidspunkt! Man kan hænge sit
overtøj i foyeren, og når rundvisningen fører os tilbage gennem foyeren, tager man selv overtøjet med.
Rundvisningen fortsætter ned under gaden til den modsatte side og slutter i Sceneriet, hvor frokosten vil
blive serveret. De deltagere, som ikke deltager i rundvisningen, men som allerede er ankommet, vil kunne
høre fortællingen om Sceneriet.
Kl. 12.30 får vi serveret nedenstående menu. Under frokosten vil tjenerne, som også er skuespillere,
underholde os med sang af forskellig art.
MENU
Forret
Gravad laks med varme krydderier, rå og syltet selleri, vinteræbler, brøndkarse, radisecrudité og
mormordressing
Hovedret
Confiteret and med røget selleripure, valnødder, spidskål og lun sherry-vinaigrette, hertil kartofler
Dessert
Cremede ris med creme anglaise, sprød mandel og kirsebærgranité.
Drikkevarer:

øl, vand eller vin.
Hvidvin: Australsk Chardonnay.
Rødvin: Australsk Shiraz.

Der er inkluderet 2 genstande i prisen for julefrokosten, og der er vand i karafler på bordene. Yderligere
drikkevarer kan købes i baren.
Efter frokosten er der kaffe og the ad libitum.
Sluttidspunkt: 16.30.
NB! Lokalerne er ikkeryger, så evt. rygning skal foregå udendørs, også for dårligt gående rygere.
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Pris for julefrokostarrangementet: 445 kr.
Tilmelding til julefrokosten skal ske senest søndag den 19. 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 og om du/I ønsker at deltage i rundvisningen.
Hvis du er vegetar, eller hvis du har brug for at benytte elevatoren, skal dette også oplyses. Tilmeldingen
er først gyldig efter overførsel af 445 kr. pr. person til Danske Bank, Reg. nr. 9570 ¬- konto 3975746,
mærket ”AIACE – julefrokost”. HUSK NAVN!
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AIACE’s JULEFROKOST 2017
onsdag den 6. december kl. 12.00
i Teaterkælderen, Det Ny Teater
Tilmelding til julefrokosten samt indbetaling skal ske senest den 19. november.
Send en e-mail til Bodil Richarme på richarmebodil@gmail.com (husk at oplyse antal personer og navne,
deltagelse i rundvisning eller ej, vegetar, behov for elevator) eller send nedenstående tilmeldingsblanket til:
Esben Poulsen
Brønhøjvej 6, Gravlev
8400 Ebeltoft
Betaling sker ved overførsel af 445 kr. pr. person til Danske Bank, Reg. nr. 9570 - konto 3975746, mærket
”AIACE – julefrokost” - HUSK NAVN!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILMELDING TIL JULEFROKOST
onsdag den 6. december i Teaterkælderen, Det Ny Teater
Undertegnede _________________________________ tilmelder ___________ personer

Jeg har overført _________________ kr. til Danske Bank, Reg. nr. 9570 - konto 3975746,
mærket ”AIACE – julefrokost” og med angivelse af indbetalers navn.
Antal personer, der deltager i rundvisningen: ___________ (mødetid 10.50)
Antal personer, der er vegetarer: ______
Jeg ønsker at gøre brug af elevatoren, og mit telefonnummer er: _____________
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