
Kjære nordmenn i Hong Kong og omegn!
Norges nasjonaldag nærmer seg - det er tid for å feire

17. mai 2015
I år faller dagen på en søndag, og vi håper på godt fremmøte på Norges store dag.

Vi samles som vanlig på

The Marquee i Repulse Bay
søndag 17. mai, klokken 11:30 - 15:00.

Vi skal som vanlig synge litt, gå i barnetog, spise flybårne norske pølser.
Etter ca klokken tre går vi mot stranden for barnelek og andre tradisjonelle 17. mai aktiviteter.

Husk at været mest sannsynlig er varmt og fuktig - ta gjerne med skift, spesielt for de minste.
Det er anledning for å bade nede ved stranden for de som ønsker å kjøle seg litt ned.

Det vil som ifjor bli servert “all inclusive buffét” - se neste side for detaljer!

Bindende påmelding og betaling må skje innen 9. mai, via mail til klubbnorgehk@gmail.com

Vi håper vi sees i Repulse Bay!

Hilsen Styret

Voksne (fra fylte 18 år):   1000 HKD
Ungdom (fra fylte 13 til og med 17 år): 800 HKD
Barn (fra fylte 3 til og med 12 år):  500 HKD
Småbarn (under 3 år):   Gratis

(Ingen studentrabatt i år)
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MENY (BUFFÉT)

Forretter og salater
Røkelaks med tradisjonelt tilbehør
Rekesalat med asparges
Caesarsalat med kylling
Italiensk skinke av ulikt slag
Parmaskinke med cantaloupe-melon
Biff carpaccio med reven parmesan
Potetsalat med baconbiter
Nicoise-salat
Roma-tomat og buffalo-mozzarella med pesto
Assorterte grillede og marinerte grønnsaker

Suppe
Kremet asparagussuppe

Hovedretter
Dampet laks over stekte grønnsaker
Gratinert thermidor-sjømat på stekt spinat
Urtemarinerte lammekoteletter i braiserte flageolettbønner
Ovnstekt kylling med tarragonsennepssaus
Sopp ravioli med kremet pestosaus
Dampede grønnsaker
Gratinerte poteter

I skårne stykker
Ovnsstekt biff med rødvin- og sjallotløkssaus

Dessert
Crème brûlée av ingefær
Eplekake
Skogsbærkake
Assortert frukt
Iskrem

Drikke
Kaffe/te, brus/vann/mineralvann, øl/vin. Det vil 
også bli ordnet drikke på stranden.

Det blir servert flybårne norske pølser i lompe, 
og norske vafler med jordbærsyltetøy og norsk 
brunost!

Det blir også godteposer og
ballonger for barna.
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VEIBESKRIVELSE
“The Marquee” (vis-a-vis “Spices”)
109 Repulse Bay Road
(Gratis parkering)

For kart, klikk her -> http://bit.ly/1DavE2c
(Hvis linken ikke fungerer, kopier teksten og åpne denne i din internettleser)

BETALING
Beløpet overføres til klubbens HSBC kontonummer 600-718670-001, hvorpå kvittering sendes til Elise på;
elise.straume@gmail.com.

Man kan betale via nettbank, eller i samtlige HSBC eller Hang Seng minibanker i Hong Kong.

(MERK: Vi ber om at overføringskvittering inneholder fullt navn, dato, totalbeløp, og hvilket arrangement det gjelder)
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