Aktivitets kalender i Golfcafeen i 2018
Sæt kryds i kalenderen

17 Oktober – Fra kl. 18-22.00
Bloomon workshop samt let anretning
Bloomon kommer atter og afholder deres fantastiske workshop her hos os i Golfcafeen Værløse.
Denne gang har vi tænkt os at tilbyde en let anretning inden workshoppen går i gang. Der er to
sessions, en kl. 18.00 og en kl. 19.45.
Billetten til workshoppen skal bestilles via
Bloomon https://www.eventbrite.com/e/bloomon-blomsterbindings-workshop-17-oktober-vrlsegolfcafeen-vrlse-tickets-49810487509?aff=facebook
Men ønsker du at spise hos os inden, så skal du venligst tilmelde dig hos os.
Vi vil tilbyde følgende: Hjemmelavet porretærte med bacon og efterårs grønt til kr. 75,- pr. person.
Tilmelding er påkrævet og skal ske via Info@canacatering.dk senest den 15 oktober 2018.
Er du forhindret i at deltage i arrangementet bedes du venligst melde afbud.

10 November – Fra kl. 17 – 20.00
Mortens aften arrangement.
Igen i år servere vi en lækker Mortens aften menu:
And lórange med små ovnstegte kartofler med urter , sovs og rådkålssalat med appelsin, granatæble
og valnødder til kr. 105,- pr. person.
Så inviter familien ud og nyd en Mortens aften i vores hyggelige omgivelser. Vi håber på at se en
masse dejlige mennesker.
Tilmelding er påkrævet og skal ske via Info@canacatering.dk senest den 31 oktober 2018.
Er du forhindret i at deltage i arrangementet bedes du venligst melde afbud.
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1 December – Fra kl. 12 -17.00
Julefest – med Trylle og Nisse show.
https://youtu.be/ijUEdd-t7Ng
Vi vil så gerne se JER til fest, og derfor er vi ved at arrangere en Julefest lørdag d. 1 December
2018 fra 12.00 til 17.00
Idet vi er i gang med planlægningen kan vi ikke give Jer alle oplysninger her og nu, men vil løfte
sløret for dem hen af vejen :-) Følg med på vores facebook side eller via oplysninger i cafeen. Og
spørg endelig hvis I har spørgsmål.
Vi ved dog følgende:
Fra 13 til 14 er der underholdning i form af trylleri samt besøg af nisser og måske også Rudolf og
selveste Julemanden :-)
Vi får nemlig besøg af et professionelt team der bare elsker magisk underholdning og julen. Det er
første gang de underholder i Deres egen hjemby og de glæder sig rigtig meget til at komme og
besøge os. I kan se og læse mere om dem på https://youtu.be/ijUEdd-t7Ng
Fra køkkenet vil der sprede sig en dejlig duft af hjemmelavet gløgg, varm kakao, æbleskiver og
meget andet lækkert at forkæle ganen med.
Der vil også være mulighed for at besøge vores lille bod, med div. Håndlavet julepynt og
dekorationer.
Dette er kun et udpluk af hvad vi har i ærmet , så sæt kryds og meld Jer til .
Prisen for at deltage i dette arrangement er :
Voksne 30 kr + gebyr
Børn 50 kr + gebyr ( Børnene modtager en godtepose af julemanden)
Billetterne købes via dette link.
https://billetto.dk/da/e/golfcafeen-vaerlose-s-julefest-2018-tickets-308710
Eller spar gebyret og køb dem i cafeen , dog skal de senest købes her den 27 Nov. 2018
Så børn og barnlige sjæle, Jer der tør og dem der ikke er på uartig listen , kom og vær med og lad os
sammen sætte gang i julestemningen.
Del gerne dette med Venner, familie, naboer og kollegaer så vi rigtig kan få en fest og måske endda
sammen starte en ny tradition :-)
Vi glæder os allerede – Mange hilsner fra Golfcafeen og Værløse Golfklub
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Dette er lidt af det vi har planlagt for efteråret og vinteren. Vi håber på at vi kan få flere aktiviteter
stablet på benene i det nye år.
Skulle I havde nogen spørgsmål, så må I endelig spørge løs.
Vi håber på at se en masse glade menneske, så vi sammen kan hygge og holde kulden ude i den
kommende mørke tid.
Mange hilsner fra Golfcafeen Værløse :-)

Golfcafeen Værløse
stedet der holder åbent
sommer , efterår , vinter og forår

