
 

 
 

 
 

 

Kære klubkammerater 
 

 

Efteråret er snart over os, og mens kulden og mørket sniger sig nærmere, har vi i festudvalget 

vurderet, at der er behov for en stor fest. Derfor har vi hermed fornøjelsen at invitere alle 

klubmedlemmer, gerne med vedhæng, til den årlige klubfest. Vi har sørget for hyggelige 

omgivelser, lækker mad & drikke, god musik og naturligvis god underholdning. Vi kan godt 

love, at det bliver en fest lidt ud over det sædvanlige! Vi glæder os rigtig meget til at se jer 

alle sammen. 

 

Skynd dig at sætte et X i kalenderen og tilmeld dig til Per. 

Her er lidt praktiske informationer: 

 

Hvornår?  Fredag d. 10. oktober 2008 kl. 18.00. 

 

Hvor?  Selskabslokalerne 

  Lindholm Søpark 2 

  9400 Nørresundby 

 

Hvem?  Alle klubmedlemmer, meget gerne med ledsager. Ligeledes har vi  

inviteret alle de personer med tilknytning til Stenhuset, som gjorde 

en stor indsats for at hjælpe klubben under karnevalet. 

 

Menu  Lækker buffet med alt hvad hjertet begærer. 

  Der er drikkevarer (øl, vand og vin) ad libitum 

(indkøbt for det overskud, som salg af øl m.v. fra årets karneval 

har indbragt). 

 

Pris  Pr. deltager  Kr. 150,00 - (alt inklusive) 

 

Medbring  Godt humør! 

  Dresscode: Ingen, men gerne lidt mere festligt end træningstøj! 

 

Tilmelding  SENEST torsdag d. 2. oktober 2008. 

 

 

Med festlig hilsen 

Henrik, Linda & Per    Tilmelding til: 

Festudvalget     Per Høberg 

     Tlf.: 61 69 66 54 

     per@hoeberg.dk 

 



 

 

Vi ved, at der traditionelt er stor nysgerrighed omkring menuen, så her er en oversigt over 

festens udbud, som nok kan få tænderne til at løbe i vand. 

 

Forretsbuffet 

 Rooster Salat 

 Skiveskåret unghanebryst med soltørrede tomater, sprødt bacon, ristede kerner & 

karrydressing. 

 Luksus Tunsalat med majs og peberfrugt 

 Landflutes med smør 

 

Hovedretsbuffet 

 Kalvecuvette, supermør og lækkert krydret. 

 Barbecuemarineret festskinke 

 Marineret unghanebryst 

 Cremede flødebagte kartofler, let krydrede 

 Små smørdampede kartofler med krydderurter 

 PastaPesto salat med soltørret tomat, rødløg og pestodressing 

 Årstidens blandede salat med hjemmelavet ranch dressing 

 Supreme sauce 

 

Dessert 

 Luksus isdessert med chokoladedrys 

 

Senere på aftenen… 

 Kaffe, the, kage & småkager 

 

 

Under hele festen er der fri bar med øl, vand & vin (såvel rød som hvid) 

 

Velbekomme! 

 


