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Jyderup Bridgeklub 60 år. 
Festmiddag. Lørdag den 15. september 2018
Forret:       Røget laks med mousse af laks og brød
Hovedret:   Kalvemørbrad med mousse af
                     unghane og parmaskinke.
                    Hertil små kartofler vendt i persille
Dessert:     Nøddebrud og nougatis med strejf af cognac
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Jyderup Bridgeklub 60 år. 
Festmiddag. Lørdag den 15. september 2018
Forret:       Røget laks med mousse af laks og brød
Hovedret:   Kalvemørbrad med mousse af
                     unghane og parmaskinke.
                    Hertil små kartofler vendt i persille
Dessert:     Nøddebrud og nougatis med strejf af cognac
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Jyderup Bridgeklub 60 år. 
Festmiddag. Lørdag den 15. september 2018
Forret:       Røget laks med mousse af laks og brød
Hovedret:   Kalvemørbrad med mousse af
                     unghane og parmaskinke.
                    Hertil små kartofler vendt i persille
Dessert:     Nøddebrud og nougatis med strejf af cognac
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Jyderup Bridgeklub 60 år. 
Festmiddag. Lørdag den 15. september 2018
Forret:       Røget laks med mousse af laks og brød
Hovedret:   Kalvemørbrad med mousse af
                     unghane og parmaskinke.
                    Hertil små kartofler vendt i persille
Dessert:     Nøddebrud og nougatis med strejf af cognac
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Jyderup Bridgeklub 60 år. 
Festmiddag. Lørdag den 15. september 2018
Forret:       Røget laks med mousse af laks og brød
Hovedret:   Kalvemørbrad med mousse af
                     unghane og parmaskinke.
                    Hertil små kartofler vendt i persille
Dessert:     Nøddebrud og nougatis med strejf af cognac
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Jyderup Bridgeklub 60 år. 
Festmiddag. Lørdag den 15. september 2018
Forret:       Røget laks med mousse af laks og brød
Hovedret:   Kalvemørbrad med mousse af
                     unghane og parmaskinke.
                    Hertil små kartofler vendt i persille
Dessert:     Nøddebrud og nougatis med strejf af cognac
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Jyderup Bridgeklub 60 år. 
Festmiddag. Lørdag den 15. september 2018
Forret:       Røget laks med mousse af laks og brød
Hovedret:   Kalvemørbrad med mousse af
                     unghane og parmaskinke.
                    Hertil små kartofler vendt i persille
Dessert:     Nøddebrud og nougatis med strejf af cognac
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Forret:       Røget laks med mousse af laks og brød
Hovedret:   Kalvemørbrad med mousse af
                     unghane og parmaskinke.
                    Hertil små kartofler vendt i persille
Dessert:     Nøddebrud og nougatis med strejf af cognac
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Jyderup Bridgeklub 60 år. 
Festmiddag. Lørdag den 15. september 2018
Forret:       Røget laks med mousse af laks og brød
Hovedret:   Kalvemørbrad med mousse af
                     unghane og parmaskinke.
                    Hertil små kartofler vendt i persille
Dessert:     Nøddebrud og nougatis med strejf af cognac



Jyderup Bridgeklub 60 år. 

Festmiddag. Lørdag den 15. september 2018
Forret:       Røget laks med mousse af laks og brød
Hovedret:   Kalvemørbrad med mousse af
                     unghane og parmaskinke.
                    Hertil små kartofler vendt i persille
Dessert:     Nøddebrud og nougatis med strejf af cognac
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