KLUB SVANEN
STEDET FOR ET AKTIVT FRITIDS- OG VOKSENLIV
Dag

Dato

Aktivitet

Tor

1. Nov

Dartturnering

Ki

Ti

Ca

As

Lør

3. Nov

Fest

Ki

Ti

Jo

Ca

Tir

6. Nov

Poolturnering

Ki

Ti

Jo

Tor

8. Nov

Opvarmning til jul: Filmaftem ”Undercover”

Ki

Ti

Ca

As

Tir

13. Nov

Juleøl

Ki

Jo

Tor

15. Nov

Nisseløb + Klubrådsmøde

Ki

Ti

Ca

As

Tir

20. Nov

Julegaveværksted + Julesang med Jonas

Ki

Ti

Jo

Tor

22. Nov

Julelys i Tivoli + Curlingturnering

Ki

Ti

Ca

Tir

27. Nov

Juledisko med Team Butterfly

Ki

Ti

Jo

Tor

29. Nov

Julemarked på Ravnshøj + Juledekorationer

Ki

Ti

Ca

Tir

4. Dec

Julebag

Ki

Ti

Jo

Tor

6. Dec

Julesmoothie

Ki

Ti

Ca

Tir

11. Dec

Pakkeleg

Ki

Ti

Jo

Tor

13. Dec

Julekoncert med luciaoptog med pårørende

Ki

Ti

Ca

Tir

18. Dec

Tøsejulehygge: ”Noget i luften”

Ki

Ti

Jo

Tor

20. Dec

Juleeventyr

Ki

Ti

Ca

Tir

25. Dec

Ki

Ti

Jo

Tor

27. Dec

Nytårsgalla – KUN ÅBENT FOR TILMELDTE

Ki

Ca

As

Man

31. Dec

Nytårsfrokost - KUN ÅBENT FOR TILMELDTE

Ki

LUKKET – 1. JULEDAG

Personale

As

As

As

As

As

As

KLUB SVANEN

ÅBNINGSTIDER

KONTAKT

Anlægsvej 7

Tirsdag 18:30 - 21:30

Mobil: 28 19 65 35

4100 Ringsted

Torsdag 18:30 - 21:30

Tlf. i åbningstiden: 57 62 71 80
Mail: klubsvanen@ringsted.dk
Web: www.klubsvanen.dk
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INDHOLD I
NYHEDSBREVET
DARTTURNERING
POOLTURNERING
FILMAFTEN:
”UNDERCOVER”

SIDEN SIDST
Efteråret er over os nu og vinteren er rundt om hjørnet.
Det betyder også, at julen er på vej med raske skridt.
Derfor har vi selvfølgelig fyldt kalenderen, med en masse spændende
juleaktiviteter og vi håber sådan, at I har lyst til at komme og fejre julen
sammen med os.
Siden sidst har vi afholdt modeshow, grib mikrofonen og svaneløbet. Vi
har nydt de sidste sommeraftener udenfor og er nu trukket indenfor,
klar til efteråret, som vi jo ved som regel bringer en masse regn i
Danmark.

NISSELØB
JULEGAVEVÆKSTED
JULELYS I TIVOLI
JULEDISKO
JULEMARKED PÅ
RAVNSHØJ

Vores årlige klubfest skal afholdes lige om lidt og vi glæder os til at give
den gas. Vi har sørget for DJ, lækre pizzaer og vi har hørt en lille fugl
synge om, at der også kommer livemusik – og alle dem der skal optræde,
kender I vidst i forvejen.
Kan du gætte hvem det er?

JULEDEKORATIONER

Nyhedsbrevet for november og december byder på en masse kendte
juleklassikere og der er selvfølgelig også blevet plads til julehygge med
jeres pårørende. I år afholder vi nemlig ”julekoncert”, hvor
medlemmerne har mulighed for at optræde med julesange, som
pårørende kan komme og nyde.

PAKKELEG

Der er selvfølgelig også blevet plads til andre klassiskere som julelys i
Tivoli, julebag, pakkeleg og den helt store nytårsomgang: nemlig
nytårsgalla.
Derudover er der også mulighed for at mødes nytårsaften til en lækker
frokost, som især kan være en fordel for de medlemmer, som har travlt
denne dag, da de så ikke skal tænke på at sørge for frokost. Det glæder
vi os til!

JULEBAG

JULEKONCERT
TØSEJULEHYGGE
NYTÅRSGALLA
NYTÅRSFROKOST
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DARTTURNERING
Vi skyder november i gang med en dartturnering.
Den bliver afholdt torsdag den 1. november og som altid,
vil der selvfølgelig være præmie til 1. pladsen.
Der kan max være 16 med i turneringen, og hvor mange kast man får,
afhænger lidt af, hvor mange der deltager i turneringen. Der er ikke nogen
sidste tilmeldingsfrist! Det betyder, at man godt kan tilmelde sig på selve
aftenen, hvis der er ledige pladser.
Klubbens medlemmer plejer altid at være mega seje til at spille dart og vi
glæder os rigtig meget til at se, hvem der løber med 1. pladsen denne gang!
Vi spiller med vores elektroniske dart denne gang.

POOLTURNERING
Tirsdag den 6. november afholder vi poolturnering.
Her kan der max være 8 deltagere og tilmelding sker efter først til mølle princip.
Der er ikke sidste tilmeldingsfrist, hvilket betyder, at man godt kan tilmelde sig
på aftenen, såfremt der stadig er ledige pladser.
Det er Jonas der sætter reglerne for poolturneringen og dem skal man følge.
Vi spiller på tid og det betyder, at det ikke er sikkert, at man når at spille sit spil færdigt.
Såfremt man ikke når at spille færdigt, er det den med mindst kugler tilbage, som vinder runden.
Der vil selvfølgelig være en lille præmie til 1. pladsen.
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FILMAFTEN:

”UNDERCOVER”
Torsdag den 8. november sætter vi gang i lattermusklerne, mens
vi varmer op til julen. Det gør vi til vores filmaften, hvor vi skal se
filmen ”Undercover”, som blandt andet har Linda P., Anders
Grau og Roland Møller med som skuespillere.
”Undercover” er en dansk komedie, hvor Danmarks dårligste
politibetjent Rikke, skal på sin første undercover-mission.
Problemet er bare, at det er lillejuleaften og Rikke elsker jul.
Men i stedet for juletræ og gaver, skal Rikke transportere
kronvidnet Mick til Fyn, forfulgt af en berygtet gangsterboss, som
vil have fat i Mick og de 900.000 kroner, som han er løbet med.
Det bliver en sjov og anderledes rejse de to kommer ud på!
Filmen starter klokken 19:00.
Alle deltagere vil få en omgang popcorn og vi sørger
selvfølgelig for en kort pause, hvor der kan handles i baren.

NISSELØB
Torsdag den 15. november afholder vi nisseløb. Det foregår på samme måde som svaneløbet,
men denne gang skal det selvfølgelig være med nissehuer.
Nisseløbet går ud på, at vi skal ud og løbe (eller gå) en rute, som Camilla laver.
Da det er mørkt om aftenen på denne tid af året, sørger vi selvfølgelig for en rute, hvor der
vil være gadelamper. Derudover kan det være en god idé selv at medbringe en lommelygte.
Man kan vælge at løbe/gå ruten selv eller man kan gå i den samlede flok. Uanset hvad,
skal man være trafiksikker eller have en ledsager med, som kan hjælpe en.
HUSK AT MEDBRINGE EN NISSEHUE!
… og så skal du selvfølgelig sørge for ordentligt fodtøj.
Alle som gennemfører nisseløbet, får selvfølgelig et flot diplom,
så de kan vise, hvor seje de har været.
Vi går fra klubben omkring klokken 20:00. Samme aften er der nemlig klubrådsmøde
og klubrødderne skal selvfølgelig også have mulighed for at deltage i løbet.
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JULEGAVEVÆRKSTED
Tirsdag den 20. november er det igen blevet tid til at lave julegaver. Der vil være mulighed
for at lave forskellige ting og den første ting, som man laver er gratis. Hvis man gerne vil
og kan nå at lave mere end én ting, koster det 10kr. pr. ting. De 10kr. betaler man på aftenen.
Det betyder også, at man skal sørge for, at have lidt ekstra penge med.
Der kan max være 12 med til aktiviteten og sidste tilmeldingsfrist er tirsdag den 13. november.
Klubben hjælper dig meget gerne med at pakke dine gaver ind, men du skal huske, at det ikke
er sikkert at du får dine gaver med hjem denne aften. Det kan f.eks. være hvis der er nogle ting,
som skal tørre.
Man skal have ledsager med, hvis man har brug for hjælp, da vi ikke har hænder til at hjælpe alle.

JULELYS I TIVOLI
Torsdag den 22. november gentager vi årets hyggeligste tur ud af huset.
Tine og Kimmie tager jer nemlig igen i år på tur til Tivoli, hvor vi skal se på al den flotte
julebelysning og have en rigtig dejlig aften i hinandens selskab.
Vi tager afsted klokken 15:30 fra Klub Svanen og er retur ved Klub Svanen igen ca. 21:15. Hvis
man skal med på turen, skal man sørge for at komme i god tid, da bussen kører 15:30. Man
skal desuden huske ordentligt fodtøj, da vi skal gå meget og ligeså anbefaler vi også en varm
påklædning, da vi kommer til at være udenfor hele aftenen. Det er en god idé at have hue og
vanter med i rygsækken.
For at turen bliver til noget, skal der være minimum 12 tilmeldte til turen. Der kan max komme
20 med (herudover er der plads til ledsagere). Det kommer til at koste kr. 100,- at deltage i
denne aktivitet, som dækker transport og indgang i tivoli. Det betyder at man selv skal medbringe
penge, hvis der er noget man gerne vil købe – og selvfølgelig penge til at købe aftensmad.
Sidste tilmeldingsfrist til denne aktivitet er torsdag den 15. november.
OBS! Vi kommer ikke til at have forfærdelig meget tid derinde og derfor sætter vi os ikke ned
på en fin restaurant og spiser aftensmad. Der bliver noget nemt og hurtigt; f.eks. en fransk hotdog
eller lignende, så vi får tid til at se det hele.
OBS! Det bliver IKKE en tur, hvor vi skal prøve forlystelser.
Det er en hygge tur, hvor vi nyder julelyset og hinandens selskab.
Hvis man har brug for en hånd, skal man have ledsager med på turen. Ledsagere
Deltager gratis, men skal selvfølgelig selv betale for sin aftensmad.
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JULEDISKO
Tirsdag den 27. november skal vi sætte gang i fusserne.
Team Butterfly sætter musik og lys op og så gælder det ellers bare om at danse!
Der vil selvfølgelig blive spillet masser af julemusik og så vil der også blive plads til en
stopdans, en stoledans – og mon ikke også at vi skal danse ”nu er det jul igen” og sprede
masser af julestemning i Klub Svanen?
Du behøver ikke tilmelde dig, for at deltage i denne aktivitet.
Du skal bare møde danseklar op, så sørger vi for musikken!
Musikken starter efter samling, ca. klokken 19:30 og vi spiller frem til ca. 21:00,
så der er masser af tid til at prøve alle dine bedste dansetrin af.

JULEMARKED
PÅ RAVNSHØJ
Torsdag den 29. november afholder Ravnshøj julemarked. På Ravnshøj har vi en masse
medlemmer der arbejder og bor og vi skal selvfølgelig på besøg til deres julemarked.
Man skal huske at medbringe en masse penge, da der kan købes en masse forskellige
ting, blandt andet: pileflet, læderarbejde, mel, tekstiler, honning, hjemmebag og økologisk
frugt og grønt.
Vi tager afsted fra Klub Svanen klokken 15:30 og kører en busfuld afsted til Ravnshøj. Her hygger
vi os indtil klokken 17:00, hvor vi vender næsten retur mod Klub Svanen. Når vi kommer retur til
Ringsted, kører vi op og henter et pitabrød, som vi sammen sidder og nyder i klubben, indtil
klubaftenen starter klokken 18:30.
For at turen bliver til noget, skal der være minimum 4 tilmeldte og der kan max komme 8 med.
Det koster kr. 25,- at deltage, som dækker aftensmad og en sodavand. Hvis man gerne vil deltage
i turen, skal man skynde sig forbi kontoret med kr. 25,-. Man er nemlig ikke tilmeldt før vi har
modtaget betalingen – og tilmelding sker efter først til mølle. Sidste tilmeldingsfrist er desuden
tirsdag den 20. november.
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JULEDEKORATIONER
Torsdag den 29. november skal vi igen lave flotte juledekorationer.
Klubben sørger for alt hvad der skal bruges til dekorationerne, men hvis du
har noget pynt, som du meget gerne vil have på, er du selvfølgelig velkommen
til at medbringe det og sætte det på din dekoration. Klubben sørger for LED-lys,
så alle må have dem stående hjemme i deres lejligheder.
Der kan max være 12 med til aktiviteten og det betyder også, at du skal
være hurtig, hvis du gerne vil have en af de eftertragtede pladser.
Det koster 30kr. at deltage i aktiviteten og betaling skal ske sammen med
tilmelding. Sidste tilmeldings- og betalingsfrist er tirsdag den 20. november.
Man skal have en ledsager med til at hjælpe sig, hvis man ikke selv kan lave sin
dekoration, da vi desværre ikke har hænder til at hjælpe alle. Derudover er det
også en rigtig god idé at medbringe en kasse eller noget andet, så man har noget
at have sin dekoration i, når man skal transportere den hjem. Klubben har IKKE
noget du kan transportere den i.

LUKKEDAGE PÅ KONTORET
Torsdag den 8. november
Torsdag den 22. november
Tirsdag den 27. november
Tirsdag den 11. december
Torsdag den 13. december
Tirsdag den 18. december (begrænset åbent)
Torsdag den 27. december
Mandag den 31. december
Du kan godt aflevere dine tilmeldinger og betaling, men du får først
din kvittering den efterfølgende klubaften, hvor kontoret er åbent.
Hvis du ikke skal bruge kvittering, kan du betale dine aktiviteter i baren disse aftener .
– bortset fra den 27. og 31. december, som ikke er almindelige klubaftener.
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JULEBAG
Det er ikke rigtig jul uden at vi i Klub Svanen har afholdt julebag, så det afholder vi
selvfølgelig igen i år. Denne gang bliver det tirsdag den 4. december. Tine er nemlig
klar i køkkenet med lækker småkagedej, som I skal forme og pynte. Det betyder også,
at man selv skal kunne gøre ovenstående og ellers skal man have en ledsager med
til at hjælpe sig. Vi har nemlig ikke hænder nok til at hjælpe alle.
Der kan max være 10 med til aktiviteten og dette er en af de meget eftertragtede
aktiviteter, hvor man skal være hurtig til at tilmelde sig, hvis man skal have en af
de 10 pladser. Tilmelding sker nemlig efter først til mølle princip.
OBS! Der vil være gluten og sukker i småkagerne.

PAKKELEG
Tirsdag den 11. december afholder Klub Svanen pakkeleg. Her kan der være op til
20 medlemmer med og så skal der ellers rafles om en masse gode og sjove pakker.
Alle deltagere skal medbringe en pakke til en værdi af ca. 25kr. Den skal selvfølgelig
være pakket ind. Alle pakkerne bliver så lagt på bordet – og så skal der rafles!
Reglerne er således:
Slår man en 6’er med terningerne, må man tage en gave fra bordet. Slår man 2 ens,
må man slå igen – og slår man to 6’ere, må man tage 2 pakker og slå igen.
Når alle pakkerne er taget fra bordet, sættes der et stopur og så skal der stjæles pakker!
Reglerne er de samme som før, bortset fra at man ikke tager gaverne fra bordet, men fra
en af de andre deltagere. Når uret ringer, må man åbne de gaver, som man har stjålet.
OBS! Til sådan en leg, er det ikke sikkert, at man får en pakke. Det skal man huske – ligesom
man også skal huske, at det er okay, hvis der er nogle som stjæler ens pakker. Det er jo det,
som legen går ud på.
De 20 pladser gives væk efter først til mølle princip. Derfor skal man skynde sig at tilmelde
sig, hvis man gerne vil være med. Hvis vi bliver 20 deltagere, deler vi os op på 2 borde med
10 på hver, så det er lidt nemmere at overskue. Sidste tilmelding er torsdag den 6. december.
Når vi har leget den klassiske pakkeleg, skal vi lege en anden pakkeleg.
Her vil der være 2 større pakker i spil, som klubben køber. Legen er efter samme princip som
pakkeleg, men der er kun én terning i hvert bægre og pakken vil være pakket ind i rigtig mange
lag papir. Hver gang man slår en 6’er, må man pakke ét lag papir af pakken. Den som pakker
det sidste lag papir af, får lov til at beholde pakken.
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TØSEJULEHYGGE
Tirsdag den 18. december holder vi tøsejulehygge, hvor vi skal se filmen
”Noget i luften”.
”Noget i luften” er en dansk komedie, som handler om Pernille. Pernille har altid
haft en helt særlig evne til at fornemme, når noget vil ske, så hun starter med hjælp
fra hendes veninde, Sidsel, som clairvoyant. Hendes første klient er den charmerende
Daniel. Daniel er journalist og er gået undercover, da hans chef – og kommende
svigerfar – har sat ham til at skrive en ”fup eller fakta”-artikel om clairvoyance.
For Daniel og Pernille bliver det kærlighed ved første blik – de ved det bare ikke selv!
Og så har de jo begge to en kæreste! Daniel er forlovet med den smukke Michelle, men
efter mødet med Pernille, bliver han i tvivl. Pernille er kæreste med Alexander og han
har lige spurgt, om Pernille vil giftes. Pernille drømmer om mand og børn og hun er sikker
på, at skæbnen har udvalgt Alexander, men samtidig fornemmer hun, at
”der er noget i luften”.
I denne danske komedie, møder vi blandt andet Robert Hansen, Linda P., Line Kruse
og Christiane Schaumburg-Müller og ”Noget i luften” er en rigtig tøsefilm, som vi
glæder os rigtig meget til at se sammen med jer.
Alle deltagere får selvfølgelig en omgang popcorn og vi sørger for en kort pause, hvor
det vil være muligt at handle i baren. Filmen starter klokken 19:00, så kom til tiden, så
du er sikker på at få det hele med. Der er ikke nogen tilmeldingsfrist, så du kan bare komme
til filmstart på dagen og sige du gerne vil være med.

NOVEMBER - DECEMBER 2018

NYHEDSBREV NR. 160

NYTÅRSGALLA
Torsdag den 27. december afholder vi vores årlige nytårsgalla.

Her spiser vi aftensmad sammen, hører rigtig god musik, ser fyrværkeri og laver quiz om
år 2018 i Klub Svanen. Derudover skal vi spise kransekage og selvfølgelig skal vi ønske
hinanden et rigtig godt nytår med et lille glas champagne.

Aftenen starter klokken 18:30 og denne aften holder klubben kun åbent for de
tilmeldte. Da det ikke er en almindelig klubaften, betyder det også, at baren ikke åbner
med salg af slik. Klubben giver en sodavand til maden og vil man gerne have mere at
drikke efterfølgende, vil det være muligt at købe en sodavand.

Der skal være minimum 10 tilmeldte for at aktiviteten bliver til noget og der kan
max komme 20 med til aktiviteten. Det koster 75,- og betaling skal ske sammen med
tilmelding. Det betyder, at du ikke er tilmeldt, før du har betalt.
Sidste tilmeldings- og betalingsfrist er torsdag den 6. december.

Aftenens måltid bliver en pizzasandwich og det vil være muligt at vælge imellem:
1. Pizzasandwich med skinke, ost , salat og thousand island dressing
2. Pizzasandwich med kebab, salat og hvidløgs-dressing
3. Pizzasandwich med kylling, bacon og creme-fraichedressing
Der laves ikke særbestillinger.
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NYTÅRSFROKOST
Mandag den 31. december holder klubben ekstraordinært åbent til ”nytårsfrokost”.
Klubben åbner dørene klokken 11:30 og her bliver der serveret lækkert smørrebrød.
Til nytårsfrokost skal vi selvfølgelig høre noget god musik, som kan gøre os rigtig i
stemning til det store brag om aftenen. Efter smørrebrødet leger vi en lille pakkeleg
med sjove nytårsgaver og så skal vi nyde et lille stykke kage. Derudover skal vi
naturligvis også snakke lidt om de bedste ting ved 2018 og hvad vi glæder os til i 2019.
Klokken 13:30 siger vi pænt godt nytår til hinanden og går hver til sit, for at tage hjem
og gøre os klar til nytårsaften.
Der kan max være 10 med til aktiviteten og der skal være minimum 5 tilmeldte, for
at aktiviteten bliver til noget. Det koster 30kr. at deltage i aktiviteten og betaling
skal ske sammen med tilmelding. Det betyder, at man ikke er tilmeldt før man har
betalt. Pladserne gives væk efter først til mølle princip.
Sidste tilmeldings- og betalingsfrist er torsdag den 6. december.
OBS! Klubben er kun åbent for de tilmeldte denne dag!
Som tilmeldt må man vælge op til 3 stykker smørrebrød.
Det vil være muligt at vælge imellem:
1) Fiskefilet med remoulade
2) Æg med rejer
3) Flæskesteg med rødkål og surt
4) Frikadelle med surt
5) Leverpostej med champignon, surt og bacon
Der laves ikke særbestillinger.
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LUKKEDAGE PÅ KONTORET

Aktiviteter der koster penge, bliver man IKKE skrevet på, før man har betalt.

Torsdag den 8. november
Torsdag den 22. november
Tirsdag den 27. november
Tirsdag den 11. december
Torsdag den 13. december
Tirsdag den 18. december (begrænset åbent)
Torsdag den 27. december
Mandag den 31. december

Husk at give os besked, hvis du har ledsager med til aktiviteter ud af huset og med spisning.
Med mindre andet er angivet, starter aktiviteterne ca. 19:30

Du kan godt aflevere dine tilmeldinger og betaling, men du får først
din kvittering den efterfølgende klubaften, hvor kontoret er åbent.

Er du i tvivl om noget, henviser vi til vores hjemmeside, www.klubsvanen.dk.
Her kan du blandt andet kan finde sidste tilmeldings- og betalingsfrist.

Hvis du ikke skal bruge kvittering, kan du betale dine aktiviteter i
baren disse aftener – bortset fra den 27. og 31. december, som
ikke er almindelige klubaftener.

Navn:_________________________________________________

OBS! DU SKAL KUN SÆTTES KRYDS UD FOR
DE AKTIVITETER, DU ØNSKER AT DELTAGE I!

Dag

Dato

Aktivitet

Pris / Tid

Torsdag

1. Nov

Dartturnering

Lørdag

3. Nov

Fest

Tirsdag

6. Nov

Poolturnering

Torsdag

8. Nov

Opvarmning til jul: Filmaftem ”Undercover”

Tirsdag

13. Nov

Juleøl

Torsdag

15. Nov

Afholdes i selskabslokalerne på Dronningsgade 30, 4100 Ringsted. Sidste tilmeldingsfrist er den 25. oktober. Husk penge til drikkevarer.

Kryds

Kl. 17:00 – 22:00
Kr. 100,-

Kl. 19:00

Nisseløb

Ca. 20:00

Klubrådsmøde

Kl. 19:00

Julegaveværksted
Tirsdag

20. Nov

OBS! Første ting er gratis. Herefter koster hver ting 10 kr. som betales på dagen.

Julesang med Jonas
Kl. 15:30 – 21:15
Kr. 100,-

Julelys i Tivoli
Torsdag

22. Nov

OBS! Husk at medbringe penge til at shoppe og købe mad for. Husk ordentlig påklædning.

Curling
Tirsdag

27. Nov

Juledisko med Team Butterfly
Kl. 15:30 – 18:30
Kr. 25,-

Julemarked på Ravnshøj
Torsdag

29. Nov

Sæt kryds ud for det pitabrød,
som du gerne vil have 

1. Kebab, salat og
hvidløgsdressing 

2. Kylling, salat og
cremefraichedressing 

3. Skinke, ost, salat og
thousand island dressing 

Juledekorationer

Kr. 30,-

OBS! Husk at medbringe en kasse eller andet til at transportere din juledekoration med hjem i.

Tirsdag

4. Dec

Julebag

Torsdag

6. Dec

Julesmoothie

Tirsdag

11. Dec

Pakkeleg

Torsdag

13. Dec

OBS! Der vil være sukker og gluten i småkagerne!

OBS! De tilmeldte skal alle medbringe en gave, der er pakket ind, til en værdi af ca. 25 kr.

Julekoncert med luciaoptog med pårørende

Tirsdag

18. Dec

Tøsejulehygge: ”Noget i luften”

Torsdag

20. Dec

Juleeventyr

Tirsdag

25. Dec

Torsdag

27. Dec

SÆT KRYDS HER, HVIS DU VIL VÆRE PUBLIKUM 

Kl. 19:00

SÆT KRYDS HER, HVIS DU ØNSKER AT OPTRÆDE 

Senest kl. 18:45
Kl. 19:00

LUKKET – 1. JULEDAG
18:30 – 21:30
Kr. 75,-

Nytårsgalla – KUN ÅBENT FOR TILMELDTE
Sæt kryds ud for den sandwich,
som du gerne vil have 

1. Skinke, ost, salat og thousand
island dressing 

2. Kebab, salat og
hvidløgsdressing 

11:30 – 13:30
Kr. 30,-

Nytårsfrokost - KUN ÅBENT FOR TILMELDTE
Mandag

31. Dec
Du må vælge 3 slags. Skriv
antal ud for dem du vil have 

1. Fiskefilet med
remoulade 

3. Kylling, bacon, salat og
cremefraiche dressing 

2. Æg og rejer 

3. Flæskesteg med
rødkål og surt 

4. Frikadelle med
surt 

5. Leverpostej med
champignon, surt og
bacon 

