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siden 2014

tirsdag, d. 1. december 2020

Kaffe og pebernødder i Byparken til de ældre i
Haastrup

Brug forsamlingshuset –
også i disse tider

Traditionen er, at Børnehaven og Vuggestuen inviterer de ældre i byen
til Risengrød i Julemåneden. Også her giver Corona vanskeligheder.
Derfor inviterer Børnehaven og Vuggestuen:

Torsdag, d. 3. december kl. 9.30
Til plantning af frugttræer i Byparken
Der bliver serveret kaffe og pebernødder.
Og der kan også forventes en lille sang af børnene.
Arrangementet afholdes corona-venlig. Husk at holde afstand og sprit
hænderne af.

Julefrokost 2020
Julefrokost ud af huset fra
Haastrup forsamlingshus
• Hvide sild m/karrysalat
• Halve æg med rejer
• Fiskefilet m/remoulade
• Ribbensteg m/ hj. Rødkål
• Frikadeller
• Lun leverpostej m/
champignon og bacon
• Brød og smør
• Risalamande
m/kirsebærsovs
Min 4 kuverter. 175,- pr.
kuvert alt inklusiv.
Ring evt. for ændringer eller
andre ønsker, så finder vi en
løsning på det.
Tlf: 60101197
Mange julehilsner
Lene Lut

STEN

Nytårsmenu 2020
Nytårsmenu ud af huset fra
Haastrup forsamlingshus
• Forret: Pocheret torsk med
klassisk pynt, sennepsdressing
og hjemmebagt flutes
• Hovedret: Kalvekotelet pyntet
med pom duchesse og mix af
løg, peberfrugt og bacon.
Serveres med ekstra pommes
duchesse, salat og paprikasovs
• Dessert: 2 slags
chokolademousse pyntet med
friske bær; Kransekage
Pris pr. Person 325,Karrysuppe til natmad kan tilkøbes
for 25,- pr. Person
Bestilling skal ske senest d. 21/122020. Tlf: 60101197
Mange nytårs hilsner
Lene Lut

Rettelse fra sidste uge:
Jeg har tilladt mig at afkorte et
indlæg fra forsamlingshuset.
Dermed har jeg ikke gjort
tydeligt nok, at forsamlingshuset har været hård ramt af
manglende bookinger og derfor har bruge for at opkræve et
mindre beløb til opvarmning.
Samtidigt kan forsamlingshuset støttes ved et medlemskab og en evt. donation. Hele
indlægget kan ses her. Ved
spørgsmål og ønske om
booking af forsamlingshuset
kan bestyrelsen kontaktes:
www.haastrupforsamlingshus.dk

Lene Lut Take Away

På menuen til fredag, d. 4.
december: Oksebryst med
peberrodssauce og kartofler til
75 kr. pr. person.
Bestilling senest onsdagen inden
på tlf. 60 10 11 97.
Afhentning fredag mellem kl. 17
og 18 i Forsamlingshuset.
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