FØR-FØDSELSDAGS REVY-AFTEN
27. JUNI 2019
Deltag i en ganske særlig revy-aften, når Seadane Travel i samarbejde
med Sønderborg Sommerrevy og Hotel Sønderborg Strand (tidl. Comwell)
inviterer til Revy-aften den 27. juni 2019.
Du kan vælge at deltage i det normale program med Sommerbuffet før
revyen samt selve revy-forestillingen – eller du kan vælge det udvidede
program, hvor vi efter revy-forestillingen spiser natmad sammen med
alle skuespillerne & holdet bag revyen, samt skåler med champagne
ved midnat, når Seadane Travels indehaver Karsten Schøn fylder 50 år.
Pris for Sommerbuffet, revy-forestilling samt revyprogram er kr. 595,00.

Pris for Sommerbuffet, revy-forestilling, revyprogram samt natmad med
skuespillerne og champagne ved midnat er kr. 680,00.
Der er mulighed for at bestille overnatning på hotellet:
Enkeltværelse med morgenmad: kr. 898,00 pr. nat
Dobbeltværelse med morgenmad: kr. 998,00 pr. nat

Tilmelding sker ved henvendelse direkte til Seadane Travel på telefon
70 236 999 eller på mail: ksc@pc.dk.
Læs mere om arrangementet på næste side.

Program
Kl. 17.50 (I teatersalens foyer)
Velkomst ved Karsten Schøn, Leif Maibom og Jeanne Boel
Kl. 18.00
Vi går til Restaurant ”Revyen” og nyder Comwells store Sommer-Buffet:
Forret:
Røget laksetatar med frisk spinat, sommerdressing og kaviar - hertil friskbagt brød

Buffet:
Mør benskinke - marineret i øl og urter, bagte gulerødder med honning og timian Øl-sky.
Frisk mixet salat med sommerens bær og kerner;
Bagt laks med lækker skaldyrscreme med hjemmebagt brød med smør;
Langtidstilberedt oksetykstegsfilet med nye danske kartofler med persille skysauce &
Sommersalat med vandmelon, rucola, salat ost og balsamico;
Den uundværlige sønderjyske ringriderpølse med kartoffelsalat og sennep.
Dessert:
Hjemmelavet parfait med vanilje og citron, hertil friske jordbær og chokolade crumble.

Kl. 20.00
Vi går til Teatersalen, hvor vi skal opleve Sønderborg Sommerrevy 2019.
Efter revyen (hvis man har bestilt det udvidede program)
Natmad med alle revyskuespillerne samt holdet bag revyen:
Pølsebord med 7 slags pålæg med tilbehør, 2 slags oste, brød og smør
Midnat: Vi fejrer Karsten Schøns 50-års fødselsdag med champagne og skål.

Bemærk: Drikkevarer ved buffet og natmad betales efter forbrug og afregnes direkte
(champagne ved midnat skal der ikke betales for).

