
Felleslunsj

Vi inviterer til felleslunsj

Fredag 26. august

 kl. 13:00.

Vi skal igjen til «The Little Mermaid» i soi 94.

Meny:

Røkelaks og gravlaks til sammen, servert med enten 
rugbrød eller toast alt etter smak, sennepsaus, 
potetsalat, eggerøre og asparges.

Kostnad:

Betalende medlemmer 2022: 650 Baht.

Ikke-medlemmer/gjester betaler 750 Baht.

Drikke bestilles og betales av den enkelte.

Forklaring på prisøkningen:

Prisen på laks går stadig opp pga transportkostnadene og 
tilgangen på laks. Dette er jo pga det som foregår ute i verden. Prisen 
på hel rund laks er nå 620 THB pr kg. Dette er en kraftig økning fra 280
THB pr kg som den kostet i begynnelsen av felleslunsjene. Avkapp 
som hode, finner og bein er ca 30% av vekta. Laksen mister og ca 10%
av vekta i løpet av de ferdige produktene. I tillegg skal selvsagt 
restauranten og ha betalt for sitt bidrag.
Dette gjør at prisen pr kuvert er satt til 650 Baht. Det er ingen 
fortjeneste på dette, men den hyggelige stemningen under lunsjene er 
motivasjonen. De vanlige a la cartene er og et godt alternativ fra det 
danske kjøkkenet.

Merk: Prisen på laks har svingt i det siste, så dette er maksprisen som 
en kan forvente. Dersom det er mulig å kjøpe billigere laks, vil dette gi 
seg utslag på prisen en må betale. Siste lunsj ble 100 Baht billigere for 
deltakerne enn annonsert.

Vi gjør oppmerksom på at de som melder seg på pålegger 
foreningen en kostnad da laks osv blir kjøpt inn i hht antall 
påmeldte. Prisene er ikke subsidiert av forening. Ved ikke 
frammøte vil påmeldingsavgiften bli krevd i ettertid.

NB! Bindende påmelding innen fredag 19. august innen

kl. 16:00 til 

arrangement@nordmennihuahin.com

Husk at du skal ha bekreftelse når du er påmeldt!

NB! De som ønsker a la carte må melde fra ved påmelding da vi må
vite hvor mange plasser vi trenger.

Vennlig hilsen

Styret
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