
 
 

Fuglsø Mose Krondyrlaug, Norddjurs Hjortelaug og Løvenholm, Fjeld og Omegns 

Hjortevildtlaug 

inviterer til  

Vildt-menuaften 
lørdag den 5. februar 2011 kl. 18.00 på 

Mosebrugsmuseet i Stenvad 

Stendyssevej 14, 8586 Ørum Djurs 

Det er lykkedes os at få Ingrid og Bjarne fra Madam Blå i Fjellerup til at sammensætte og lave en 

udsøgt middag. 

Menuen består bl.a. af gråand, fasan og forskellige retter af krondyr garneret med spændende 

tilbehør. Middagen afsluttes med gode oste samt kaffe og lagkage. 

Som natmad serveres krondyrpølser, røgvarer samt ost. 

Ingrid vil fortælle om retternes tilblivelse samt uddele opskrifter under middagen. 

 

En vinekspert har sammensat en vinmenu, som passer til de forskellige retter. Han vil ligeledes 

fortælle om vinen, ligesom der vil være lejlighed til at købe eller bestille vin til at tage med hjem. 

 

C. C. Jagt og Fiskeri har sagt ja til at lave en udstilling af forskelligt udstyr til jagt. Før og især efter 

middagen kan vi se på de udstillede varer og købe bl. a. jagtbeklædning med store rabatter. 

Ligeledes vil krondyrlaugene få fremstillet pølser og andre specialiteter fra krondyr, som der vil 

være mulighed for at købe. 

 

Program: 

Kl. 18.00 Velkomstdrink 

Kl. 18.30 Middagen starter 

Ca. kl. 21.30  Kaffe og kage 

Ca. kl. 22.30  Modeshow, salg af jagttøj, vin, pølser og krondyrspecialiteter 

Ca. kl. 23.30  Natmad 

 

Kom og deltag i et spændende arrangement – få ny inspiration og inviter gerne familie og venner 

med. 

 

Pris: 350 kr. pr. person ekskl. drikkevarer. 

        Vinmenuen kan købes for 100 kr.. Andre drikkevarer kan også købes. 

 

Der kan reserveres plads efter ”først til mølle princippet” ved henvendelse til: 

Per Therkildsen tlf. 22535168  pert@ofir.dk 

Jens Legarth      tlf. 86317020 – 22497772  legarth@post7.tele.dk 

Jens Korning      tlf. 86486557  karinkorning@mail.tele.dk 

Begrænset deltagerantal. 

Tilmeldingsfrist senest den 23. januar 2011. Betaling på konto 9388 0000386324 ved 

tilmelding. 

(Husk at angive navn). 

 

Med venlig hilsen og god jul 

Fuglsø Mose Krondyrlaug,  Norddjurs Hjortelaug og Løvenholm, Fjeld og Omegns Hjortevildtlaug 

 

PS: Kan leveres som gavekort til jul! 


