NÄSUMS
CYKELFEST
VAD ÄR EN CYKELFEST?
Under kvällen kommer du att äta en komplett
trerättersmiddag hemma hos olika par och med nya gäster
vid varje måltid. Du kommer att bli bjuden på två av rätterna
och får bjuda två hemliga par på en rätt. Och inte nog med
det, efter att ha ätit med kända och okända vänner samlas
alla deltagare till ett gemensamt partaj!

VARFÖR EN CYKELFEST?
Här kommer ni att få chansen att komma hem till Näsumsbor
som ni bara har morsat på i affären, träffat i dörren på
dagis/skola, eller bara har hört talas om. Det enda som vi
alla har gemensamt är att vi tycker om att träffa nya
personer. Vi kommer att träffa både nya och gamla vänner,
samtidigt som vi får äta och dricka gott. Som extra bonus får
ni även lite motion mellan måltiderna…

HUR GÅR EN FEST TILL?

CA TVÅ VECKOR INNAN
FESTEN får ni ett brev
med det alternativ som
lottats ut för just er. Vilka
gäster som dyker upp hos
er kommer ni inte att veta
förrän det plingar på
dörren!
Alla äter en komplett
middag med tre rätter
fast på tre olika ställen
och med olika personer,
men alltid med sin
partner, sambo, delsbo
eller vän. Under kvällens
gång får ni information
som talar om var nästa
maträtt ska avnjutas.
Efter desserten fortsätter
kalaset med gemensam
efterfest där vi rockar
loss och slår klackarna i
taket!

Anmälan:
Gå in och anmäl er på
cykelfestnasum@gmail.com.
ANGE NAMN, TELEFONNUMMER
OCH EV MATALLERGIER I ER
ANMÄLAN:

Varje deltagande par kommer att ha två hemliga par som
gäster. Dessa gäster bjuder man på ett utav följande tre
alternativ:
1. Välkomstdrink, förrätt och lämplig dryck (kl 16:45)
2. Varmrätt och lämplig dryck (kl 18:30)
3. Dessert och kaffe med lämplig dryck (kl 20:30)
Festfixare:
Näsums Byutveckling genom Bo Alm, Jens Bengtsson,
Elin Daufeldt och Sofia Svensson.

Sista anmälningsdag är
13 mars 2016.

