Invitation

til Laugets årlige Høstfest
søndag den 21. september kl. 18.00
på

Så er det atter tid til at vække
de slumrende kæmper,
da Københavns Bagerlaug
inviterer til Høstfest 2014
i Kongernes
Nordsjælland!

Københavns Bagerlaug inviterer hermed
til en helt igennem fantastisk Høstfest på Strand- og Badehotel Marienlyst
Ndr. Strandvej 2, 3000 Helsingør, hvor vi ønsker at samle kolleger fra hele landet.

Søndag den 21. september 2014 kl. 18.00

Menu / Program
(17.00 Bus fra DGI byen, Kbh.)

18.00
Velkomstdrink
18.30
Vi går til bords i Marienlyst Salen
og nyder en udsøgt menu bestående af:
Fasan ballotine
blommesirup - sprød skagenskinke græskarcreme - frisk urtesalat
Chardonnay, Diamond Lake, Californien
Oksefilet
variation af svampe og syltede løg kartoffeltimbale - rosmarinsky
Valpolicella Ripasso Superiore, Villa La Mattarana, Italy
Tarte Tatin
vanilieis - ristede nødder - moccaskum
Muscat l’Ermitage

Overnatning
Der er mulighed for overnatning i forbindelse med
dette arrangement til specielle priser.
Standard single værelse pr. nat.................... kr. 750,Standard double værelse pr. nat.................. kr. 800,Tillæg Seaside pr. værelse pr. nat................ kr. 195,Overnatning / værelser skal Du/I selv booke direkte
til Hotel Marienlyst på telefon 49 28 01 21 - og gøre
opmærksom på, at det er til specialpris i forbindelse
med Københavns Bagerlaugs Høstfest.
Der er mulighed for at overnatte fra lørdag til søndag
og fra søndag til mandag, men der er begrænset antal
værelser, så booking foregår efter ”først til mølle”
princippet. HUSK DU SELV SKAL BOOKE!
- OG HUSK BADETØJ!
Overnatning inkluderer stor morgenbuffet.

Kaffe / te og avec
med chokoladespecialiteter
22.00
DJ spiller op til dans
og fri bar åbner
00.30
Der serveres natmad
(01.30 Bus til DGI byen, Kbh.)

Pris for deltagelse i Høstfest
Aktive medlemmer af lauget.......................... kr. 500,Passive medlemmer af lauget......................... kr. 400,Øvrige kolleger fra hele Danmark................. kr. 995,Alle priser er pr. couv. og er inkl. moms, men ekskl. overnatning.

Tilmelding til Høstfesten 2014 (og evt. bustransport)
Tilmelding skal ske til Inge i sekretariatet
senest den 11. september
på telefon 32 63 04 00 eller på e-mail: ip@bkd.dk

Om Hotel Marienlyst
Hotel Marienlyst (oprindeligt Marienlyst Kur- og
Søbad fra 1859) er et hotel der ligger på en pynt i
Helsingør lige nord for Kronborg.
Hotellet er i dag et anerkendt 4-stjernet hotel med
222 værelser, suiter og lejligheder. Hotellet har to
restauranter og to barer. I forbindelse med hotellet er
også et casino samt spa og pool.
Læs mere på www.marienlyst.dk

Københavns Bagerlaug

Vi glæder os til at se alle - og håber på stor tilslutning til festen.
Hilsen Københavns Bagerlaug v/Oldermand Erik Ellitsgaard.

