
Forårsfest 2017
Fredag den 28. april



__

Velkommen til forårsfest
Fredag den 28. april kl. 17.00 – 01.00 

Køb af billetter foregår via skolens hjemmeside  
www.skanderborg-gym.dk senest tirsdag den 18. april.  
 
Det er muligt at vælge mellem to billettyper.
Indgangsbillet 50 kr. 
Indgangsbillet incl. mad (gælder kun for 3.g-klasserne) 220 kr.  

Drikkevarer til maden købes i salen fra kl. 17.00 - 18.15.  
Drikkevarer må ikke medbringes. 

Det er muligt at betale med dankort på beløbet.
Det er en fordel at medbringe kontanter til betaling.
Det er ikke muligt at betale med mobilepay.

 

Menu 
 
Det er muligt for 3.g-klasserne at købe en menu fra Nørre Vissing Kro. 
For at købe menuen er det en forudsætning, at hele klassen vil købe den. 
Menuen består af:

Forret
Terrin af kalkun med svampe, rød peber og spinat på salat med  
Andalusisk tomatsalsa.
Hjemmebagt brød og smør.

Hovedret
Kalvesteg ”simret” i krydderurtesauce med estragon, hvidvin og 
Brunoise-urter.  
Marineret kylling i sesam-soya -og sød chilimarinade på årstidens salater.
Forårssalat af rå marinerede og ovnstegte grøntsager efter årstiden med 
bouzerote-marinade.
Italiensk kartoffelsalat med oliven, tomat og krydderurter.
Køkkenchefens krydderurtecremesauce.

Til kaffen
Fransk Pistache-kage på ”Peach-Melba salat” af fersken, hindbær 
og lavendel. Hertil serveres vaniliecreme.

Service skal medbringes af festdeltagerne selv.



__

Program 

17.00 – 18.30 3.g-klasserne ankommer og går ned ad den røde løber
  (ankomsttider kan ses på hjemmesiden)
1 8 . 3 0   Spisning i klasserne
20.30  Oprydning efter spisning (kl. 21.00 for 3.g klasserne)
20.30  Festen begynder på skolens fællesareal
20.45   Dørene åbnes anden gang (billetterne skal købes ved indgangen)
20.30   Livemusik to steder på skolens fællesareal
21.30  Les Lanciers 1.g
22.30  Les Lanciers 2.g
23.30  Les Lanciers 3.g 
01.00  Godnat og tak for i aften

Der vil på vores fællesareal være mulighed for at købe drinks og andet i de for-
skellige barer. Her vil der også være livemusik fra to bands, der spiller op  med 
god musik til en festlig aften. 

Vi glæder os til at se jer til en forrygende fest!

Da vi gerne vil passe på miljøet og vores udendørsområder, vil vi gerne frabede os  
brug af  konfettirør i forbindelse med ankomsten til gymnasiet.
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