Middag i Norje Boke
Lördag 3:e augusti 2019
Som vanligt anordnas en trevlig middag i anslutning till årets
rasspecial för pyrenéerhundar. I år ser vi fram emot många
roliga inslag under kvällens gång. Givetvis anordnas lotteri!
I år kommer vi att servera en krämig laxgratäng tillsammans med sallad och bröd
(dryck till maten ingår). Givetvis serverar vi kaffe och kaka efter maten!
Plats: utställningsområdet Norje Boke (under stora tält).
Tid: ca 18.30 (beroende på när utställningen är färdig).
Pris: 100 kr för vuxen, 50 kr barn (6-12 år), gratis för barn under 6 år.
Anmälan görs till Carina Jönsson, joper1965@hotmail.com, 0737-179522 (sms) senast 19 juli.
Betalning görs på plats (kontakt eller swish).
Meddela eventuella allergier i samband med anmälan.

Vi dukar upp bord och stolar under de stora tälten på utställningsplatsen. Även om
det finns en del bord, så uppmanar vi alla som har möjlighet att ta med egna bord
och stolar så att vi alla får ordentligt med plats.

Dinner at Norje Boke
Saturday 3rd of August 2019
As usual, a nice dinner is arranged after the National Specialty
for Pyrs. This year we look forward to many good laughs and the
best raffle in the world.
This year we’re serving a creamy salmon gratin with salad and bread (drinks
included with the meal). Naturally, we also serve coffee and cakes after the dinner!
Where: in the show ground (under the big tents).
Time: appr 18.30 (depending on when the show is done).
Price: 100SEK for adult, 50SEK for children (6-12 yrs), free for children under 6 yrs.
Send your entry to Carina Jönsson, joper1965@hotmail.com, 0046-737-179522 (sms) at 19th of July
at the latest.
Payment on the show ground (cash).
Let us know about any allergies when you do your entry.

We will set tables and chairs under the big tents at the show ground, but wish that
everyone with the possibility to bring tables and chairs do so (in order for everyone
to squeeze in).

