ADVENTURE CLUB

Invitation til HammerMølle julefrokost
den 25. november 2017.

Hammer Mølle ligger idyllisk i Hellebæk i Nordsjælland midt i skoven.

Julen nærmer sig og du inviteres hermed til frokost i den helt vidunderlige og
idylliske Hammer Mølle i Nordsjælland.

Det er lykkedes at leje hele møllen, så vi kan afholde en super romantisk og dejlig julefrokost. Hvis du ikke
kender møllen, skal du vide, at den ligger midt i skoven ved Hellebæk. Langt fra hverdagens travlhed og
støj. Man fornemmer hurtigt møllens spændende historie, hvor stemningen nemt får tilløb fra møllens
museum i den ene ende af bygningen.
I Hammer Mølle har der i mange år været en dejlig restaurant, som primært har været besøgt af den lokale
befolkning. Du får nu chancen for at komme ind og feste og hygge dig sammen med gode og livlige
mennesker i restaurantens søde faciliteter.

Hammer Mølle er restaureret og møllehjulet trækker stadigvæk den enorme kværn.

Vi kan være 46 deltagere, så derfor skal du være hurtig med din bestilling. Der vil blive rift om pladserne.
Det foregår den 25. november 2017, kl. 13.00 – 17.00. Vi starter med en stor julebuffet, som er lavet på
helt traditionel vis. Køkkenet har rigtig god forstand på at kæle for detaljen, så glæd dig til at nyde de
mange retter.

Den romantiske restaurant byder på helt traditionel julemiddag.

Efter frokosten kan du deltage i en lille spadseretur i skoven rundt om søen. Hvis der er faldet sne, vil du
blive overvældet af den hyggelige stemning. Og hvis møllens personale har mulighed for det, vil der være
en hestekærre, som kan køre dig rundt. Derefter vender vi tilbage til møllen for at indtage varm Glög og
æbleskiver, serveret af søde nissefruer og duftende bagværk.
Under frokosten vil vi måske få indslag med julesange, guitar- eller violinspil. Det vil blive totalt romantisk
og du vil aldrig glemme oplevelsen til tonerne fra ”højt fra træets grønne top”.
Prisen for deltagelsen er kr. 185,- pr. person excl. drikkevarer.

Desværre vil der ikke være mulighed for at invitere små/mindre børn med, da deltagerantallet er
begrænset. Af hensyn til planlægningen er du nød til at bestille nu, - dvs. inden for et par dage.
Reservationerne sker efter princippet ”først til Hammer Mølle” og du bedes indbetale kr. 50,- via Mobil Pay
på 40456660 med angivelse af dit navn.

Søen ved Hammer Mølle har et rigt dyreliv.

Vi får det både hyggeligt og morsomt og du vil hurtigt føle dig i familie med de andre deltagere, som du
kender mange af i forvejen.

Den romantiske stemning afløses hurtigt af fest og sjov.
Når vi nærmer os dagen, vil der blive gjort bestræbelser på at arrangere samkørsel; - for stemningen bliver
høj. – Og så vil det jo være rart at kunne ”tomle den” med én af de 7-8 frivillige julefrokostdeltagere, som
begrænser indtaget af juleøl, snaps og Glôg.

Med venlig hilsen
Jørk Hoffmann
Adventure Club

