
HMH julefrokost d. 18/11 kl. 18:00-01:00
i Borbjerg Kultur- og Fritidscenter

Cafe baren åbner kl. 17:00 & dørene åbner kl. 17:30

STØT HMH Håndbold 
og invitér din familie, dine venner, dine 

medarbejdere eller dine kolleger, dine 

naboer, invitér alle du kender...

Vi garanterer det bliver et 

BRAG 

af en julefrokost! 

Husk der er BUS hjem for bare kr. 20,- 
og alle busser ender i Holstebro

Tilmelding: Bjørn R Jacobsen  
30303722 el. 0509216@spar.dk



Overdådig klassisk Julebuffét
Sild med løg og karrysalat

Fiskefilet med remoulade og citron

1/2 æg pyntet med rejer, karse og tomat

Røget Hellefisk med hytteost, soltørrede tomater 
og brøndkarse

Tarteletter med høns i asparges

Lun leverpostej med bacon, champion og rødbeder

Glaseret skinke med grønlangkål og brune kartofler 
Flæskesteg med kartofler, brun sovs, franske 
kartofler, ribs gele og hjemmesyltet rødkål

Rødkålsalat med hasselnødder og mandariner

Broccolisalat med bacon

Hjemmebagt flute, bagerrugbrød og smør

4 slags Ost med pynt, kiks og hjemmesyltet  
hindbær/fersken, æble/sveske kompot

Brownie med nødder

Risalamande med kirsebærsauce

Kaffe/te

Danmarks bedste partyband indtager scenen
Nu skal du opleve Madam Blå & Pop·Rockerne med deres fantastiske sceneshow. 
Du kan godt glemme at sidde stille, når alle de kendte hits pumper en stemning 
op - der går direkte i dansebenene.

Når selveste Madam Blå griber mikrofonen er der ikke et øre tørt. Hendes 
udstråling tager næsten pusten fra resten af Pop·Rockerne, når hun bliver skudt 
tværs over scenen fra trampolinen. Disse fem dygtige musikere er født til at 
underholde. Der er noget at kigge på hele aftenen, med vanvittige udklædninger, 
crazy indslag, det fedeste lysshow og den bedste lyd.
 
Om der er 200 eller 2000 gæster, er der dømt TOTAL-FEST når Madam Blå & 
Pop·Rockerne er i byen - du kan godt glæde dig! 

Fest, Mad, Musik & Dans kr. 295,-
 Julefrokost      18. november 2017

    Tag bussen hjem for bare kr. 20,-
Afgang kl. 01:30 Alle busser ender i Holstebro - kører over Skave, Mejrup

Natmad kan 

købes fra 

kl. 0:30 - 01:15

Tilmelding: Bjørn R Jacobsen  
30303722 el. 0509216@spar.dk


