Campervenners
julefrokost 23. – 25. november 2018
Årets store julefrokost kommer igen i år til at foregå i Tønder, som er Danmarks juleby.
Adressen er: Sønderlandevej 4-6, 6270 Tønder N 54 56 04 E 08 52 36.
Program: Indkørsel fra fredag kl. 10.00. Der vil være mulighed for at parkere på asfalt uden el.
eller på autocamperpladsen med el. (begrænset antal).
Lørdag fra kl. 08.00 til 10.00 er der morgenbuffet i salen.
Der er derefter mulighed for at besøge Tønder by ca. 600 m. fra vores parkering.

Julefrokost i salen kl. 18.00
Menu
Marineret sild m/ løg/kapers, peberrod og dild
Karrysild m/æbler – kørvel og karrysalat
Krabbesalat
Varm fiskefilet med remulade
Æg m/rejer/asparges og kaviar
Rugbrød/franskbrød – smør og fedt.
Julemedister m/rødkål
Andebryst m/grønkålssalat/granatæbler og appelsin
Flæskesteg med sprød svær
Gl. dags hvidkål med muskat
Brune og hvide kartofler m/persille
Lækker julesauce
Risalamande m/kirsebærsauce
Kaffe/te/chokolade

Alt dette er tilberedt af en professionel kok.
Efter maden er der indtil kl. 24.00 mulighed for dans til musik af
Peder Hansen, som blev kendt fra indvielsen af den ny
autocamperplads i Middelfart i pinsen.

Søndag fra kl. 08.00 til 10.00 er der morgenbuffet i salen.
Både lørdag og søndag består morgenbuffet’en af:
Æggekage m/bacon – minipølser – skyr med frugt – yoghurt og A38 – 5 slags ost – 5 slags pålæg – 5
slags marmelade – honning – frugt – wienerbrød – rundstykker – franskbrød – rugbrød – mælk –
juice – kaffe og te
Under opholdet har vi fri adgang til salen, hvor vi kan hygge os sammen.
Det er tilladt at medbringe egne drikkevarer under hele opholdet.
Der er fri adgang til toilet og bad samt svømmehallen i dennes åbningstid.

Alt dette for en pris på kr. 795 pr. vogn med 2 personer og
kr. 495 pr. vogn med 1 person.
Der er mulighed for at leje værelse på vandrehjemmet for kr. 295 pr. nat for et dobbeltværelse
og kr. 494 for 2 nætter.

Tilmelding til Knud kceasy2@gmail.com
Eller tlf. 60 69 99 99 senest den 1. november 2018
Betaling senest den 1. november 2018 på følgende konto
nr. 0860 3531064312

