Lindén Kommunikation, Jyllandsgade 30, 6400 Sønderborg

til Generalforsamling 2007
Vær med til Danmarks korteste
generalforsamling
Når vi taler om Danmarks korteste generalforsamling, mener vi det helt bogstaveligt! Ganske kort vil SSRs formand og kasserer fortælle om det forløbne
år i Sønderborg Salgs- og Reklameforening.

Praktiske oplysninger
Torsdag den 6. september kl. 18.30 - ca. 23.00

Hvornår:

Brøggeriet – Rådhustorvet 6, 6400 Sønderborg

Hvor:

Tilmeldingsfrist: Mandag den 3. september kl. 10.00
Pris:

For middag inkl. to af Brøggeriets øl kr. 500,-

Layout: Kronblad.grafisk, Tryk: Als Offset

Invitation
Tilmelding:

– og se hvem der modtager
Årets Galoche 2007
Igen i år uddeler SSR Årets Galoche til en person eller virksomhed, der har
haft evne og vilje til at gå nye veje og gøre det, som alle andre kun taler om.
Med prisen belønnes nytænkning, mod, kreativitet og inspiration.

Hvis du ønsker at deltage i SSR’s generalforsamling, skal du gøre følgende:
Tilmeld det ønskede antal personer til arrangementet via www.reklamegal.dk.
Du skal nu indbetale et beløb svarende til det antal personer, du ønsker at tilmelde arrangementet til SSR: Broager Sparekasse, reg. nr. 9797 konto nr.
0000405248 senest mandag den 3. september 2007 kl. 10.00.
Din tilmelding er først gældende, når du har tilmeldt dig via SSR’s
website samt indbetalt et beløb tilsvarende antal deltagere.
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Generalforsamling 2007

Brøggeriet Sønderborg er drømmen om at servere
håndbrygget kvalitetsøl – brygget med sjæl og serveret
med engagement.
Det sønderjyske bryggeri opstod på fundamentet af kaffebaren Kaffariet i hjertet af Sønderborg. Med baggrund
i restaurationsbranchen var Jette og Michael Kisling
blandt de første i Danmark til at fange den stigende
interesse for god kaffe brygget med fokus på kvalitet.
Den stigende efterspørgsel på godt øl kombineret med
ægteparrets interesse for fine smagsoplevelser, gode
råvarer og solidt håndværk blev i 2007 til Brøggeriet
Sønderborg, som både er bryggeri og restaurant.

Så er tiden atter inde til Danmarks korteste generalforsamling. Sønderborg Salgs- og Reklameforening
indbyder til en, traditionen tro, hyggelig aften i godt
selskab. I år får vi æren af at være det første selskab,
der gæster Sønderborgs nye bryghus Brøggeriet, der
vil byde på såvel tørre som våde lækkerier.
Derfor er det os en fornøjelse at invitere til generalforsamling på Brøggeriet torsdag den 6. september
2007 kl. 18.30 til ca. 23.00.

Program:
Kl. 18.30

Velkommen

Kl. 19.00

Danmarks korteste generalforsamling

Kl. 19.45

Udsøgt middagsbuffet – komponer selv

Billeder fra ombygningen

blandt de nedenstående retter
Mellem forret og hovedret uddeles Årets Galoche
Kl. 23.00

Tak for i aften

Velkommen til den gode smag
af øl brygget i Sønderborg

Brøggeriets middagsbuffet:

Brøggeriet

Forretter
Fisk og skaldyr i frakke ad porre hertil aioli
Seranno med mango chutney og salater
Perlehøne souffle på pelebyg
Lun blå torsk med safran/øl burre blanc
Røget okseinderlår med anissirup og peberrodsmousse

I historiske og smukke omgivelser i en bygning, der oprindeligt fungerede som hotel,
ligger det nye bryggeri – lige midt i Sønderborg. Her brygger, tapper og serverer
Brøggeriet Sønderborg håndbrygget øl og lækkert mad i to etager. Øllet serveres fra
fad og kan nydes i en hyggelig og afslappet atmosfære. Med duften af traditionsrigt
håndværk og synet af rustikke brygkedler som bonus til sanserne.

Øllet
Hovedretter
Langtidsbagt oksehøjreb med ølglaserede løg og Pommes Maciere
Pikatta af marsk lam med sprøde jordskokker og mild hvidløgsskum
Duet af dansk landgris på fondue af rodfrugter, hertil essens af
egen væske

Brøggeriet Sønderborgs brygmester raffinerer og udvikler hele tiden brygningen af øllet.
Udvalget spænder fra klassiske lyse og mørke øl til specialiserede bryg, og her er øl for
enhver smag: Lette, kraftigere, krydrede og udfordrende i form af hvedeøl, ales, stouts
eller portere – alt brygget med udgangspunkt i kvalitet.

Maden til øllet
Desserter
Kraftig chokoladekage med yoghurtsorbet
Danske gårdoste med oliventapanade og bornholmske rugkiks
Sønderjysk rugbrødsparfait med marinerede brombær
Marcipanfragilite rullet med cognac-ganache, hertil frossen hindbær
Til buffeten serveres tre slags hjemmebagt brød og økologisk
smør fra naturmælk

Råvarer i god kvalitet er også fundamentet i køkkenet hos Brøggeriet Sønderborg.
Rammen er uformel, og gastronomien afstemt, så mad og øl udgør en velsmagende duo.
Bryghuset er en inspirerende oplevelse for alle sanser – for et måltid eller for at nyde
smagen af et godt glas øl, brygget med kærlighed og respekt.
I løbet af aftenen vil Michael Kisling uddybe introduktionen og fortælle om ideen bag og
tilblivelsen af Brøggeriet Sønderborg
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