VELGØRENHEDSARRANGEMENT
TIL STØTTE FOR

JULEMÆRKEHJEMMET LILJEBORG
Onsdag d. 9. september 2020 Kl.17.00-23.30

Stig Rossen

Michala Høj

Rundvisning og auktion på Julemærkehjemmet samt
sejlads, middag og intimkoncert på Sagafjord

Besøg på Julemærkehjemmet Liljeborg
Winnie Liljeborg, Stig Rossen og Forstander Henrik Hougaard Bøtkjær viser rundt, og der vil være auktion
med Stig som auktionarius.
Sejlads med middag og intimkoncert på Sagafjord
Herefter følger en smuk sejlads på Roskilde Fjord med lækker 3-retters menu samt 3 startere
og 3 desserter. Middagen er inkl. velkomstdrink, kaffe/the, vin, øl og vand ad libitum, og avec til kaffen.
Se mere på www.sagafjord.dk
Michala Høj spiller klassisk violin med et twist af rytmisk.
Stig Rossen, der er julemærkeambassadør, synger i Panoramasalon.
Al omsætning går ubeskåret til Julemærkehjemmet Liljeborg.
Der er plads til 66 deltagere til arrangementet. Pris kr. 2.000 pr. person.
Man kan trække kr. 1.200 fra i skat som donation til børn.

Se mere på www.julemaerket.dk/sagafjord.
Booking: 46 30 42 01

Menu
Velkomst:
Røget andebryst med hybensalat
Lille blini med rogn, cremefraiche og løg
Varmrøget laks rørt med frisk basilikum
Vin: Covidés, Cava Semi Secco
Forretter:
Omvendt vitello tonnato på salat og quinoa
Håndpillede rejer med avocado og asparges
Andelever terrine med syltet rødløg og syrnet rødbede
Vin: Kendall Jackson, Chardonnay
Hovedret:
Økologisk oksemørbrad, sagafjordsauce med sorte trøfler,
nye kartofler og frisk grønt
Vin: Corte Adami Valpollicella Superiore
Dessert:
Sorbet af grønne æbler
Tiramisu med kirsebærlikør fra Frederiksdal
Hindbær-bavarois med citrus
Vin: Cryo, Dansk æble-isvin
Kaffe m/chokolade
Avec efter ønske
Drikkevarer ad libitum

Julemærkehjemmet Liljeborg åbnede i januar 2018, og er det nyeste af de i alt fem Julemærkehjem i Danmark.
Liljeborg ligger i smukke omgivelser ned til Roskilde Fjord og tæt på Roskilde centrum, skoven og naturen
omkring byen. På julemærkehjemmet Liljeborg tilbydes børnene et ophold med fokus på sundhed og trivsel, som
giver udviklingsmuligheder for det enkelte barn. Her har børnene en hverdag fyldt med bevægelse og leg,
undervisning i kost, ernæring og motion i et omsorgsfuldt miljø med nærværende voksne.

BOOKING PÅ TLF.: 46 75 64 60

