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Tjejhelg 7-8/4-18 

 13:00-isch anländer ni till Gården 

o En god Sparrissoppa 

o Brytbröd o cheddar 

 Öl eller rosé vin. 

                                
 

 Ni installerar er, i två dubbelrum, +1 i ett D rum, 1 enkel  

o Lakan, handdukar finns på plats 

                         

 Vi samlas sedan på gårdsplan  

o Några grejar och myser med hästarna 

o Några förbereder Sheet och 22:a skjutning 

o Lite beroende på vädret så är vi ute så länge som möjligt 

o Lite tävling får det allt bli med skjutningen 
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 Så småningom så är det relax med badtunna Soft musik från Spotify 

o Cava och snacks 

                          
 

 Lite omklädda till middag, välkomnar jag er i Chef´s Outfit, i 

bondköket 

 Med ett glas Cava i handen går vi igenom menyn och dess råvaror, iklädda i Boboevent 

förkläden. 

 Öppnar några ostron, Porter o Kavring 

 Putsar rådjurssadeln, in i ugnen 

 OUmf ordnas med 

 Ordnar med grönsakerna 

 Gör färdig trattissåsen, Veggiefond 

 Potatisterrinen skall in i ugnen 

o Någon går ner till vinkällaren och hämtar några 

flaskor Zinfandel 

o Dukar bordet 

 Till bords 

o Nu serveras ni maten av mig, inget mer spring i köket 

  
 Desserten sorbetfyllda apelsiner och avnjuter med ett glas 

Portvin     

                                   

 Kaffe o godis i brasans sken i vardagsrummet 

o Ngn avec kanske 

 Så småningom kanske lite förfriskningar 

o GT, öl, Rött och Rosé, läsk 

                            

 Natti 
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 Söndag frukost 09-isch 

o Apelsin juice pressar man själv 

o Yoghurt o Müsli. 

o Charkuterier, cheddar, 

o Kastanje-och annat grovt bröd 

o Croissanter olika marmelader 

o Tomater o gurkor 

o Ägg & bacon 

o Guatemala kaffe, nymalet.., o Te 

                             

  En stärkande skogspromenad stövlar på. 

                                     

 Värmande Tomatsoppa med brytbröd 

                                     

Hemresa. 

 

Välkomna 
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