
Lørdag den 24. august kl. 12 til 16 (officielt)

Kom til GRIPSHOLM sommer havefest og få en hyggelig eftermiddag med dine naboer.
Vi stiller telte op i orangeriet og pynter op med blomster, hvide duge og servietter. Gæstekokken 
Mark Falkenskiold, som har en fortid fra Søllerød kro og restaurant Geranium, kommer og tryller 
fantastiske retter frem for os.

Gripsholms ejerforening sponserer arrangementet, så det er gratis at deltage. Festudvalget og rare 
hjælpere skaber rammerne, så alt du behøver at gøre, er at tilmelde dig, og møde op i højt humør 
med dine egne drikkevarer under armen, vi sørger for vand med og uden bobler.
Men vi siger selvfølgelig heller ikke nej-tak til en hjælpende hånd, så….

Vil du/I deltage i Gripsholms havefest, bedes du:
Svare på invitationen nu - og senest søndag den 18. august
Benyt talon og svarkuvert eller mail foto af talon til annispringborg@gmail.com
Medbring egne drikkevarer til frokosten

Giv besked på tilmeldingen, om du/I:
Deltager i havefesten og frokosten kl. 12
Eller først kommer til kaffetid kl. 14:00
Vil udlåne en kaffemaskine og give en hånd med ved kaffebrygning
Vil deltage i opstilling af havetelt
Vil deltage i nedtagning af telt

 

Menu:
Nye bagte gulerødder med boghvede & friskost pyntet med sommerurter

Kartoffelsalat af sommer kartofler vendt med ramsløgscreme, sprød rug & radiser

Hjertesalat med luftig vinagrette, ristet nødder & karse

Grillet sommerløg vendt med svenske Karl Johan svampe & olivenolie samt havsalt

Kold bearnaise creme

Marineret grillet bavette med brændt hvidløg (oksekød)
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Tilmelding til Havefesten, Ja tak, jeg/vi vil gerne
 

Deltage i Havefesten og Frokosten kl. 12:00
 
Desværre kan jeg/vi først komme kl. 14:00 til kaffe og kage

Vi bliver antal deltagere
 
 
For øvrigt vil jeg/vi gerne:
 

Hjælpe med opstilling af telt (23-08 kl. 16:30), 
 
Hjælpe med nedtagning af telt (25-08 kl. 11:00), 
 
Udlåner gerne kaffemaskinen og giver en hånd med ved kaffebrygningen

 
 
Med venlig hilsen ( skriv venligst navn på samtlige deltagere )
 
 
Navn:

 

 
Opgang og lejlighed:                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

SVARKORT
Retureres senest den 18. august 2019


