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Seneste nyheder - 18. september

Årets hyggelige Pudsedag
Søndag 24. september kl. 10.00
Så trænger stuen og kabyssen igen til en ordentlig tur med pudseklud, pudsecreme og sæbevand, alt sammen tilsat en god gang knofedt.
Mød derfor op og giv en hånd (gerne to) med.
Som alle ved, ligger belønningen og venter på, at alt skinner som en kat i
måneskin.
Den velfortjente belønning er selvfølgelig en dejlig arbejdsfrokost med hygge
og et par tilhørende genstande.

********************************************************

Fredag 29. september Sct. Michaels Nat

Marinestuen åbner kl. 18.00
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Lørdagsfrokost
den 7. oktober
Tarteletter med kylling og asparges
Ellen og Ingrid
laver det med kærlige hænder.
Sild, ost samt kaffe med småkager
er selvfølgelig også på menuen.

Tilmeldingslisten er sat op
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ULKEAFTEN - Stegt Ål
Fredag den 13. oktober kl. 19.00
Friskfangede ål der lægges på panden og steges med en kærlig hånd.
Med sådan en begyndelse er der ingenting der kan gå galt.
Mød op i godt humør og få en dejlig og hyggelig aften, som altid er der mange
man kan "hyggesnakke" med i Marinestuen.
Vil I behandle ålen med respekt, så må den hjælpes på vej med nogle dejlige
kolde snapse, husk på, at godt nok er ålen udstyret med ben, men disse er
ikke beregnet til at gå med.

Tilmeldingslisten hænger på opslagstavlen
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Marineaften
Fredag den 3. november kl. 19.00
En aften for alle Marineforeningens og Venneforeningens
medlemmer samt Deres respektive ledsagere.
Det er lykkedes for "Restaurant Kabyssen" endnu engang at få mulighed for at
servere nedenstående sublime og overdådige menu.
Vi er meget stolte af vores 5 stjernede motto "KONGE"
Kvalitet, Oplevelse, Nydelse, God smag, Eminent fin mad
Tag derfor konen, manden, forloveden, kæresten, eller hvem I nu deler
morgenbord og avis med, under armen og gå en tur i Marinestuen.
I vores skønne maritime og hyggelige omgivelser, vil I så komme til at nyde
den fineste madlavning der findes.
Barkeeperen er specielt udvalgt til denne aften, og han vil forsøge at opfylde
alle Jeres ønsker, såfremt udvalget i baren tillader det.
Aftenens 3 retters menu består af følgende:
Lækker striplon oksefilet
med alt hvad der hører til
Dejlig dessert bestående af
Is med forskellige vafler
samt 1 glas portvin
Som afslutning er der Kaffe

Som altid er kvaliteten i top, og prisen i bund

Tilmeldingslisten hænger på opslagstavlen
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Lørdagsfrokost
den 4. november
Brunkål med det hele
Ellen og Ingrid
er de kulinariske værtinder

HUSK!!! at tilmelde Jer på listen i stuen
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Mail-adresser efterlyses

Da mange tilsyneladende har skiftet mail-adresse, skal vi, på vores
grædende knæ, bede Jer om at sende den rigtige mail-adresse til
mastekranen@stofanet.dk.
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