Dansk Cabby Club
Årets Juletræf
bliver afholdt i København
22 – 24. november 2019.

Ja så er det igen blevet tid til det årlige juletræf som denne gang skal holdes
på DCU-Copenhagen Camp ”Absalon”. Korsdalsvej 132, 2610 Rødovre.
Vi skal i år på Bakken til Julemarked.
Fredag: Ankomst. Vi mødes kl. 20:00 i fællesrummet, hvor klubben giver
Gløgg og Æbleskiver.
Lørdag: kl. 9:30 er der Standerhejsning derefter afgang til
Bakkens Julemarked. Julemarked er fra kl. 12:00.
Der er mulighed for at tage toget til Klampenborg.
En alle zoners billet koster kr. 180,00 og gælder hele dagen i hele
København.
Der undersøges med gruppebillet.
Hvis man kører selv koster en p-billet derude kr. 75,00.
Kl. 18:00 mødes vi i fællesrummet til den årlige julefrokost.

Aftenens menu er:
Marineret sild med rødløg.
Lun fiskefilet med remoulade og citron.
Roastbeef med remouade og løg.
Æg og rejer med kaviar og citron.
Mørbradbøf med bløde løg og champignon.
Lun Ribbensteg med rødkål og surt.
Risalamande med kirsebærsauce.

Husk selv drikkevare og service.

Dansk Cabby Club
Igen i år skal hver person have en gave med, som er pakket pænt ind.
Prisen skal være på 40 til 50 kr. pr. person.
Søndag: kl. 10:00 Standerstrygning. Vi hilser af og ønsker god tur hjem
samt glædelig jul og godt nytår til hinanden.
-------------------------------------------------------------------------------------------Alt dette koster kun 100 kr. pr. person som er medlem af klubben.
For børn under 12 år er menuen pølser og pomfritter dette er gratis.
Hvis børn vil have julemenuen er prisen 100 kr.
Klubben giver igen i år et tilskud pr. deltager.
Skulle der være nogen som gerne vil invitere gæster med så skal disse
betale 200 kr. pr. person, som indbetales på klubbens konto.
Hvis dette lyder som noget du / I kunne tænke sig at deltage i
så er sidste tilmelding Onsdag d. 6. november 2019.
Tilmelding sendes til Michael Hermansen på munkholm.hansen@gmail.com
Oplys navn på hvem der deltager og medlems nummer.
Penge for deltagelse overføres samtidigt til klubbens konto.
Kontonummer 5343-0344277 med oplysning om navn og medlemsnummer.

