Invitation til

Maritim Get-2-Gether

JUBILÆUMSFEST
Vi håber, at du har lyst til at deltage i dette års hyggelige maritime
netværksarrangement, som i år fejres med en jubilæumsfest for alle
Maritime Network Frederikshavns medlemsvirksomheder.

TORSDAG D. 8. JUNI 2017 KL. 16.00 – 22.00
PÅ PLADSEN FORAN VICTOR

Som medlem af Maritime Network Frederikshavn kan I som virksomhed deltage
med to personer uden betaling og ønskes yderligere deltagelse fra jeres virksomhed,
er der mulighed for det mod en betaling på 400 kr. pr. person.
Festlighederne skydes i gang med skydevogn og fadølsanlæg, formanden samt borgmester Birgit Hansen vil holde taler og efterfølgende vil Kristians Køkken diske op
med en god omgang mad.
Svend Brinkmann kommer forbi med sit indlæg:

STÅ FAST - et opgør med tidens
udviklingstvang.
Tag NEJ-hatten på og hold op med at mærke efter i dig selv!

SU. senest d. 24. maj 2017 via NemTilmeld:
https://marcod.nemtilmeld.dk/54/
Har du spørgmål til arrangementet kontakt venligst
Charlotte Grøndahl på cg@marcod.dk

DAGENS PROGRAM
OG MENU
Program:
16.00 - 17.30

Netværke og hygge med fadøl og skydevogn

17.30 - 18.00

Taler ved formanden og borgmester Birgit Hansen

18.00 - 19.00

Spisning

19.00 - 22.00

Netværke, hygge og indlæg ved Svend Brinkmann

Menu:
Forret serveret på
tallerken:

Hovedret serveret
på buffet:

Dessert serveret på
buffet:

Dildmarineret laks
Salat af blomkål, tang & dild
Marinade af kærnemælk &
peberrod
Koldhævet tangbrød
Ramsløgpestro & kantarelmayo

Kantarelbraiseret kalveculotte
med estragon
Sauce af braiseringsfløden
Helstegt oksemørbrad med
frikasse af hvide asparges &
rødvinsky med salvie
Salat af sommerkål, ærter &
forårsløg
Marinade af rapsolie & mynte
Grillede gulerødder med spinat,
saltbagte mandler & kørvel
Grønne asparges svøbt i
parmaskinke
Små tomater, basilikum & ristede
pinjekerner
Små stegte kartofler med
rapsolie & persille

Chokoladekage med marinerede
jordbær
Jordbærsorbet, myntesukker &
hyldeblomstmarengs
Sprød tærte af rabarber,
mandler & kokos
Mandelkrokant & kokosis med
vanilje

