Til SRC’S medlemmer, venner og bekendte

Single Rock Café Odense
Inviterer hermed til et brag af en nytårsfest 2017/2018
Søndag 31. december kl. 17:30 – 02:00 med lækker buffet, bar, Hedemarks DJ musik og dans.
Festen afholdes på adressen Tranehøjen 5, 5260 Odense S i FKS’s bygning.
•

Buslinie 51,52,151,152 går næsten lige til døren.

•

Bergholdt busser kører tur/retur til en billig pris af 100 kr.

Aftenens program:
Transport med Bergholdt Busser

Kl. 17:00

Kører bussen fra Dannebrogsgade/Odense til festen.

Dørene åbnes

Kl. 17:30

For spisende gæster, og genåbnes for ikke spisende gæster kl. 21-21:30.

Dronningens nytårstale

Kl. 18:00

Ses - høres som tradition med velkomstdrink.

Festudvalget byder til bords

Kl. 18:20

Gæster finder plads til festbordet og nytårsmenuen indtages.

Danses der af hjertets lyst

Kl. 21:00

Hedemarks DJ musik spiller op til dans.

Konkurrence

Kl. 22:00

Vinderen af konkurrencen offentliggøres.

Der gøres klar til nyt år

Kl. 24:00

Champagne og kransekage serveres.

Natmad

Kl. 01:30

Serveres på buffetbord.

Hedemarks DJ musik slutter

Kl. 02:00

Festaftenen lakker mod enden, og udvalget siger tak for i aften og kom godt hjem.

Transport til Dannebrogsgade

Kl. 02:20

Bergholdt busser kører senest 02:20.

Kuvert med spisning, SRC medl.

Kr. 400

Velkomstdrink – Menu – Musik & Dans. Incl. champagne m.m.

Kuvert med spisning, ikke medl.

Kr. 580

Velkomstdrink – Menu – Musik & Dans, incl. champagne m.m. samt ½ årsmedlemskab

Efter spisning, SRC medl.

Kr. 200

Champagne, kransekage og natmad.

Efter spisning, ikke medl.

Kr. 380

Champagne, kransekage og natmad, incl. ½ årsmedlemskab i foreningen SRC.

Priser:

Bar / drikkelse:

DER MÅ IKKE MEDBRINGES DRIKKEVARER – SKAL KØBES I BAREN

Vin

Kr. 130

Øl

Kr. 30

Drinks

Kr. 40

Sodavand

Kr. 25

Kaffe / The

Kr. 10

Menu:
Velkomstdrink ...................................... :

Verdi Sparkletini med frugtskive.

Forret.................................................. :

Tunmoussé pyntet med rejer, kaviar, tomat, salat og hjemmelavet dressing
Små forårsruller med sursød chili dressing.

Buffen ................................................. :

Oksefilet med brun sauce og ovnbagte kartofler hertil hjemmelavet agurkesalat.
Indbagt kylling med cashewnødder
Oksekød i panang karry med kokosmælk.
Svinemørbrad stegt i sursød sauce med grønsager, nudler og ris.

Dessert ............................................... :

Brownie med is.

Kl. 24 .................................................. :

Champagne med kransekage.

Natmad ............................................... :

Thailandsk suppe med kylling.

Tilmeldinger:

Du kan tilmelde dig her: https://place2book.com/da

Sidste frist med spisning

Søndag

10. december kl. 24:00, lukkes der for tilmelding.

Sidste frist efter kl. 21:00

Søndag

17. december kl. 24:00, lukkes der for tilmelding.

Op med håret, puds danseskoene og mød op med dit bedste humør, for nytårsudvalget glæder sig til at skabe en anderledes
fest i år.

På vegne af nytårsudvalget 2017/18

