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Bestilling – Setterdage 2020 

Forplejning & tilmelding til “Barn & Hund”  
- senest d. 16-7-2020 

 
Forplejning hele weekenden kun 385 kr. pr. person – bestilles på skema 1.  
Alternativt kan man ”plukke” enkelte måltider ud ved brug af skema 2. 

Weekendens menu: 
Morgenmad lørdag/søndag: kaffe/te, rundstykker, ost, pålæg m.m. 
 
Frokost lørdag: Slagterens gode store sandwich:  

 Kylling/bacon 
 Roastbeef m. rødløg 
 Seranoskinke m. chipotlemayo 
 Vegetar. 

 
Lørdag aften: Festbuffet  

•   Koldrøget laks med fynsk rygeost, vårsalat og radisecrudité. 
•    Englemør grisenakke ”BBQ STYLE” med puffet svær. 
•    Beef salad ”THAI STYLE” med tykstegsfilet samt knuste jordnødder, friske 
krydderurter og en dejlig aromatisk marinade med et strejf af østens mystik. 
•     Kold estragoncreme. 
•     Spidskålssalat med saltmandler og fermenteret dressing. 
•     Kogte kartofler i urtepesto og parmesanflager. 
 Brød & smør. 
 Hvis der er plads til dessert, så giver kiosken rabat på is denne aften. 
  

Frokost søndag: Slagterens lækre frokostpølser med kold kartoffelsalat (grilles) 
 
Vand, øl og vin kan hele weekenden købes til familievenlige priser. 
 

Bestil & betal senest d. 16-7-2020.  

Betalingsoplysninger:  
Betal med  mobilepay til nummer 123305 (Klubweekend) 
Anvender du mobilepay kan du også bruge QR-kode/link på side 3. 
Overførsel til bank  Reg nr:  2854 Kontonummer: 4399558749 (husk navn) 
 

Send din bestilling på mail til: anne.eliasen@privat.dk 

Det anbefales, at du markerer skemaet, kopierer det over i en tom mail og udfylder 
skemaet der. 
Vi må højest være 100 forsamlet, så tilmeldingen lukkes hvis vi når dette antal. 
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Torsdag den 16. juli 
er sidste frist for bindende bestilling og betaling 

af forplejning på Setterdagene 2020 (af hensyn til slagterens og vores planlægning). 
 
 
Navn: __ 
 
Email: __ 
 
Betalt på MobilePay   ____   Betalt ved bankkoverførsel  ____ 
 

Skema 1: Forplejning “hele weekenden”  
Hvis du ikke markerer hvilke sandwich du ønsker, så får du kylling/bacon! 
 Pris pr. pers. Antal I alt 
“Hele weekenden” 385kr.   
Vælg sandwich lørdag frokost: 
Kylling/bacon  

   

Roastbeef m. rødløg    
Vegetar    
Seranoskinke/chipotlemayo    
I alt                             kr.  
 

Skema 2: Bestilling af enkelte måltider  
 Pris pr. pers. Antal I alt 
Lørdag morgenmad 60 kr.   
Lørdag frokost 75 kr.   
Lørdag festmiddag 250 kr.   
Søndag morgenmad 60 kr.   
Søndag frokost 75 kr.   
I alt                           kr.  

 

Tilmelding til “Barn & Hund” søndag 
Tilmelding her, eller på mail senest d. 26. juli 2020  
 
Barnets navn + alder Hundens race +køn Hundens navn 
   
   
   
   

Send din bestilling senest d.16. juli 2020 til mail: anne.eliasen@privat.dk 
 

* 
Apporteringsprøve lørdag og certifikat udstilling søndag  

tilmeldes via www. hundeweb.dk   
senest d.  26. juli 2020 
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Du finder hele programmet på klubbernes hjemmesider: 
 
http://dgsk.dk/familieweekend-setterdage/ 
 
http://www.redclub-denmark.com/nyt-2/2020/4/20/program-for-setterdagene-2020 
 
https://www.engelsksetterklub.dk/ 
https://a44ed142-fb2b-426a-bbc6-
d6f9b15dfc16.filesusr.com/ugd/191889_feb0e5b8448b4403aacdc3009cef42c8.pdf 
 
 
Vel mødt! 
ESK – DISK – DGSK v. 
Allan W. Bak/apportering  
Christina Bak/udstilling 
Anne Eliasen/program m.m. 
 
 

 
 

https://www.mobilepay.dk/erhverv/betalingslink/betalingslink-svar?phone=123305 
  

  


