
2018.10.16//Gert Hemmingsen

Hørsholm - Rungsted Vejen til det gode liv – for voksne mænd 

Julefrokost i Restaurant 

Skovhus, Hørsholm

Mandag den 17. december 2018

kl 11.30 – 16.30

Pris

Pris kr. 300 for menu og bustransport 
(samme pris hvis man ikke benytter bussen). 
Prisen inkluderer 1 Tuborg juleøl eller 1 alm. 
øl eller 1 sodavand samt 1 snaps til maden, 
og kaffe efterfølgende. Det er muligt at 
købe ekstra til de angivne priser.

Restaurant Skovhus, Stumpedyssevej 4, 
Hørsholm

Kr 300,00 indbetales på konto
3170 3171562716
Husk at skrive dit navn og om du kører selv

Vi ses den 17. december kl 11:30 på 
Ridebanen eller kl 12:00 i Skovhus

Per Balser

Fælles transport til og fra Ridebanen

Vi kører samlet i bus til Skovhuset med afgang 

fra Ridebanen kl. 11.30 PRÆCIS.

Der er begrænset plads i bussen, så ”først-til-
mølle...”

Hvis man ikke ønsker at benytte bustransport, 
men selv finder vej til Restaurant Skovhus, så 
husk at skrive det ved tilmeldingen.

Julebuffet

v Hjemmelavede rugmelsstegte sild 
v Hjemmelavede karrysild med æble, løg og 

agurk
v Gravad laks med sennepsdressing 
v Smørstegt fiskefilét med citron og 

remoulade
v Lun leverpostej med bacon, champignon 

og rødbeder 
v Lun ribbensteg med rødkål 
v Gamle Ole med sky og rødløg 
v Brød, smør og fedt 
v Kaffe eller te

Priser på drikkevarer ud over de inkluderede

v Alm. flaskeøl 30,-
v Sodavand 30,-
v Alm. snaps 3 cl. 30,-
v Tuborg juleøl 30,-
v Glas vin 15 cl. 50,-
v Cognac 3 cl. 45,-

Sponsorgaver til julelotteri

Vi vil i dagens anledning lave vores eget lille 
julelotteri, så der skal bruges nogle gaver. 
Alle opfordres til at gå i gang med at skaffe 

Frist for tilmelding/afbud

Sidste frist for tilmelding/afbud er onsdag 

den 12.12. kl 20:00. Ved afbud efter denne 
frist refunderes kun kr 100, da vi skal betale 
kr 200 til Skovhuset ved senere afbud.


