
NYTÅR 
20222022

på Rosenholm Camping
d. 30/12 2022 - 1/1 2023

I år holder vi Aktive Campisters nytår stævne på Rosenholm Camping.I år holder vi Aktive Campisters nytår stævne på Rosenholm Camping.
Vi har aftalt med Knuds Spisehus i Hundested,Vi har aftalt med Knuds Spisehus i Hundested,

at de laver nytårsmenuen til osat de laver nytårsmenuen til os

Menuen består afMenuen består af

SKALDYRSBISQUE kogt med fløde, safran & cognac.SKALDYRSBISQUE kogt med fløde, safran & cognac.
Vinterrødspætte, jordskokker, kål & klorofylolie.Vinterrødspætte, jordskokker, kål & klorofylolie.

Boller på mel fra Fællesmølleriet & smørBoller på mel fra Fællesmølleriet & smør

OKSETOURNEDOS* stegt med rosmarin med brændte løg & gulerodspuré.OKSETOURNEDOS* stegt med rosmarin med brændte løg & gulerodspuré.
Rösti, svampesmør med bagte hvidløg & kirsebær-portvinsreduktionRösti, svampesmør med bagte hvidløg & kirsebær-portvinsreduktion

LIMONE SURPRISE: LIMONE SURPRISE: 
Et snasket konditorsamlesæt med citronmazarin, fudge, Et snasket konditorsamlesæt med citronmazarin, fudge, 

henkogte sommerbær, marengs & fontænehenkogte sommerbær, marengs & fontæne

Hvis I syntes at dette lyder lækkert og vil have en hyggelig nytårsaften i Hvis I syntes at dette lyder lækkert og vil have en hyggelig nytårsaften i 
Aktive Campisters fællesskab,Aktive Campisters fællesskab,

er det bare at tilmelde jer så hurtigt som muligt.er det bare at tilmelde jer så hurtigt som muligt.

Prisen for menuen er kr. 335,- pr. kuvertPrisen for menuen er kr. 335,- pr. kuvert

Drikkevare og egen service skal I selv sørge for.Drikkevare og egen service skal I selv sørge for.

Bindende tilmelding inden d. 2. december 2022,Bindende tilmelding inden d. 2. december 2022,
ved at indbetale beløbet for det antal menuer I skal haveved at indbetale beløbet for det antal menuer I skal have

på MobilePay 30 63 85 65 (Ivan Møller)på MobilePay 30 63 85 65 (Ivan Møller)
Husk at skrive jeres AC nr. og navne på deltager.Husk at skrive jeres AC nr. og navne på deltager.

Det er selvfølgelig i orden at medbringe egen mad,Det er selvfølgelig i orden at medbringe egen mad,
hvis I ikke er intresseret i den lækre menu.hvis I ikke er intresseret i den lækre menu.

I så fald er tilmelding via mail til anni@meyer-moller.dk,I så fald er tilmelding via mail til anni@meyer-moller.dk,
også inden d. 2. december 2022.også inden d. 2. december 2022.

Vi glæder os at holde en fornøjelig og hyggelig nytårsaften med jer.Vi glæder os at holde en fornøjelig og hyggelig nytårsaften med jer.

Conny, Karsten, Yvonne, Dennis, Anni og IvanConny, Karsten, Yvonne, Dennis, Anni og Ivan


