FMV Jubilæum 2008
Kragerup Gods 31. maj - 1. juni

Deltagernavnn

Lørdag den 31. maj
10.45

11.00

Program A deltagere mødes på Vikingeskibsmuseet, Vindeboder
12, 4000 Roskilde
11.00

Guidet rundvisning på museet

12.15

Let frokost

13.15

Rundgang på museet på egen hånd

14.00

Kaffe

Program B deltagere mødes i Københavns Lufthavn i Roskilde,
Lufthavnsvej, 4000 Roskilde.
Efter sikkerhedskontrol og indtjekning er der en let frokost.
Deltagerne til rundflyvningen deles i to hold
12.30

Hold 1 rundflyvning
Hold 2 foredrag om DC-3 flyet

13.30

Hold 2 rundflyvning
Hold 1 foredrag om DC-3 flyet

14.00

Spørgsmål til piloten om flyveturen

15.00

Kørsel i egen bil til Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291
Ruds Vedby, tlf. 5826 1250.

16.30

Ankomst Kragerup Gods, indkvartering, ”ta selv” bar med øl, vin
og vand i Hvælvingskælderen

18.30

Velkomstdrink i Hvælvingskælderen
Middag i Kornmagasinet med 3 retters menu med vine
Kaffe, chokolade & avec i Hvælvingskælderen
Musik og dans i Kornmagasinet

01.30

Natmad

Ved indtjekning til DC-3 rundflyvning gælder samme sikkerhedsbestemmelser
og procedurer som ved alm. rutefly. Hvis DC-3 rundflyvningen på grund af
vejrforhold eller tekniske vanskeligheder ikke kan gennemføres, så deltager
alle tilmeldte i besøget på Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

Søndag den 1. juni
07.30 09.30

Morgenmad

10.00

Afslutning og afrejse fra Kragerup Gods
Efter den ”officielle” afslutning er der mulighed for de
interesserede at deltage i et besøg hos Birkegårdens Haver, der
ligger ca. 8 km kørsel fra Kragerup Gods.

Jubilæums menu

”Carpaccio”af laks med Parmesan rucola & ristede Pinjekærner
Avocado i limemarinade med perlebyg & krydderurter
Koldhævet landbrød & økologisk smør
Bramton Sauvignong Blanc 2006
✦

✦

✦

✦

✦

✦

✦

✦

Perlehøne bryst med persillecreme & asparges
Bagte nye grønsager med peberbacon ærter & citron
Nye danske kartofler
Neblina Merlot, Chile 2006
✦

✦

✦

✦

✦

✦

✦

✦

Kragerup chokladekage med vanilie iscreme & ristede nødder
Jordbær vendt i rababerkompot med mynte
Moscato di Asti, Italien

Kragerup Gods

DC-3
den flyvende
legende

Birkegårdens
Haver
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www.f-m-v.dk

