Julearrangement 2012
Lørdag den 17. november 2012 kl. 10.30

Torvehallerne i København
Arbejdermuseet & frokost i Ølhalle”1892”

Vi starter kl. 10.30 i Torvehallerne KBH, Frederiksborggade 21, 1360 København K,
hvor vi på egen hånd har en times tid til at se det største og bedste madmarked med over
60.000 ugentlige besøgende. Her er mere end 60 forskellige stader, der sælger fødevarer af højeste
kvalitet og for enhver pengepung. Det er en arbejdsplads med fokus på mangfoldighed og mulighed
for smagsprøver, årstidstilbud og sjældenheder fra nær og fjern.
Kom og duft, smag og nyd Torvehallerne KBH.

Kl. 11.30 – Arbejdermuseet, Rømersgade 22, 1362 København K
Vi mødes i Ølhalle”1892”, som hører sammen med Arbejdermuseet og er Københavns eneste,
fredede frokostrestaurant. Her vil vi siddende i restauranten få en guide til at tage os med tilbage til
1950ernes Danmark, hvor fjernsynet varslede om en ny tid, og Rich’s kaffe og kiksekage hørte til
blandt hverdagens glæder. Du vil også høre om familien Sørensen og senere på egen hånd kan du
følge dens rejse fra landet ind til København i perioden omkring århundredeskiftet.

Du kan godt springe Torvehallerne over og så møde os kl. 11.30 på Ølhalle ”1892”
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Formand Preben Poulsen
Tlf. 31611022 e-mail: pp@ppspedition.dk
Kasserer Keld Walthing
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Tilmeld dig senest torsdag den 1. november 2012 til Linda.Fischer@dhl.com tlf. 24293066
Pris pr. medlem:
Pris pr. ledsager:

Kr. 100,00
Kr. 250,00

Transport Sjælland og ikke medlemmer :
Transport Aalborg :
Transport øvrige Jylland/Fyn :

Reg.nr. 6735 Konto nr. 1064422
HUSK NAVN
Er for egen regning.
Tilskud pr. medlem Kr. 600,00
Tilskud pr. medlem Kr. 500,00

Skriv kl. 10.30 eller 11.30

Ved tilmelding

Inkl. i programmet
1 øl/vand i Ølhalle ”1892” ved ankomst, frokostbuffet, 1 øl/vand & 1 snaps til frokost
samt kaffe/the.

Julebuffet:
3 slags sild:
Hvide sild, marineret sild og stegte sild med løg, kapers og karrysalat
Gravad laks med dild og sennepssauce
Lun fiskefilet med remoulade og citron
Æg og rejer
Rullepølse med sky og løg
Juleskinke med sennep
Blodpølse med julesirup
Sylte med rødbeder og sennep
Lun leverpostej med svampe, bacon og rødbeder
Lun medister med rødkål
Lun flæskesteg med rødkål
Gammeldags æbleflæsk
Jule frugt
Forskellige nødder
Udvalg af danske oste
Ølkage med chokoladespåner og marengs
Ris à la Mande med kirsebærsauce
Vi vil glæde os at se dig til Hedorfs Seniorforenings julearrangement 2012, og vi håber, der
kommer rigtig mange af vores tidligere kollegaer samt ledsagere, som naturligvis også er
velkommen.

På gensyn og med venlig hilsen
Hedorfs Seniorforening
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