GÆST ? ........ bestil NU!

Mangler stadig få restauratør

Bestil og betal for et bord NU på naur-sir.dk
Sidste dag for bestilling er søndag 27. januar 2019
PRIS

250 kr. pr. kuvert

HVOR

Restauranten ligger enten i Naur, Sir eller Krunderup.

ADRESSE Lørdag 2. februar får du at vide på hvilken adresse forretten
serveres kl. 18.00.
De øvrige adresser får du på ”restauranten”, hvorpå du befinder dig.
MENU ...

Vi har spurgt forskellige frivillige kokke-familier, de svarede følgende:
l
Rejecocktail – duer – is
l
Græsk aften: grillet saganaki – stifàdo – ost m. gl. rom
l
Fisk surprice – oksekød (masser af det) - mousse
…… men det er jo umuligt at vide om du og din partner løber ind i
en af disse, måske bliver det gule ærter m. dagens flæsk……

HVORFOR Vi arrangerer dette og de frivillige kokke/værter sponsorer denne
aften for at ....
l
skabe mere sammenhold – flere skal kende hinanden.
l
støtte foreningsarbejdet og udgivelsen af Naur-Sir Posten.
l
integrere tilflyttere og andre der ikke længere har sin daglige
HAR DU LYST
		
gang i klub og skole.
TIL AT ....
			
l hygge os i en kold og mørk tid.

være vært for en aften, for
en masse skønne mennesker,
					
Spørgsmål kontakt en af nedenstående
så kontakt en							
af nedenstående.
Pia Jensen 22292379

							Søren Kromann 21752257

KONTAKT
Pia Bennedsgaard, 22 29 23 79, vbv10@mvb.net
Søren Kromann, 21 75 22 57, kromann@mail.dk
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Det går ud på, at du og din partner bestiller 2 bordpladser a 250 kr.
2. februar omkring kl 12.00, får du et opkald/sms der fortæller hvilken familie
i NSK du skal spise forret hos kl. 18.00.
Her møder du 6 andre spændende mennesker her fra området.
Hyggesnakken går, mens i nyder en dejlig forret.
Kl. lidt i 19.00 siger i tak for mad, får en kuvert i hånden, hvor der står,
hvor i skal hen at spise hovedret om et kvarter.
I møder hos den nye værtsfamilie og spiser hovedret. Her møder i 6 nye mennesker.
Stemningen stiger ... og efter 1½ time kender i hinanden meget bedre, men i
skal jo videre. Igen slutter dette besøg med en kuvert, så i kan se hvor i skal nyde
desserten.
Så gælder det desserten i hjem nr. 3, hvor der mødes 6 andre sprudlende
mennesker.
Kl. 22.00 mødes alle deltagerne (gæster og værter) i klubhuset til en
fælles afslutning - også kaldet Running Party:)
Ideen med det er ikke ”drikke sig tosset fest”, men mere en:
”Vi har lige mødt 18 nye gode venner som vi godt vil hygge mer med fest”
Festen slutter kl. 01.00

Håber at vi ses til en hyggelig, sjov
og nærværende aften

