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Menü
A KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.
szeretettel meghívja Önt és partnerét

2016. február 13-i

Erdészbáljára.
Helyszín
Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ
(Kecskemét, Deák Ferenc tér 1.)
Program
18 30-19 00 Vendégvárás
19 00 -19 15 Megnyitó és nyitótánc
Kecskemét Táncegyüttes
15
00
19 -20 Tánc
20 00-22 30 Vacsora és tánc
22 30 -23 00 Dolce-Dance Tánciskola,
salsa bemutató és oktatás
23 0 0 -tól Tánc hajnalig
Tombola - sorsolás
00 30 Zene
Lesz Vigasz zenekar
A belépőjegy ára: 7 000 Ft/fő
A drinkbárban történő fogyasztás külön fizetendő.
Jelentkezési és fizetési határidő: február 5.
Makra Zsuzsanna 06 30 748 69 14, makrazs@kefag.hu

“Isten hozta!”
a KEFAG Zrt. „Vackor pálinkája”
házi tepertős pogácsával, pezsgő
Svédasztal
Hideg előétel
Mangalica füstölt csülök tormával
Brokkolival és camembert-tel töltött
szűzpecsenye
Aszalt gyümölcsökkel töltött jérce rolád
Leves
Tárkonyos vadragu leves tejföllel és citrommal
Főétel
Pacalpörkölt köményes burgonyával
Egészben sült sertés flekken jóasszony raguval
Ínyenc töltött borda szezámos köntösben
Roston sült csirkemell friss ruccola salátával
Paradicsomos penne mozzarella golyókkal
és sajt chips-szel
Köret - Saláta
Majonézes kukoricasaláta sajt kockákkal
Friss saláta rokfort öntettel
Fokhagymás-parajos-tejszínes gnocci
Gombás rizs
Magyaros tepsis burgonya
Desszert
Somlói galuska
Éjszakai éhségcsillapító
Bugaci mini töltött káposzta
sült debrecenivel, házi tejföllel
Italok (10 fős körasztalonként 1-1 üveg)
Frittmann fehér-, rosé- és vörösbor,
ásványvíz (savas, mentes)
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…"Az első lépés a férfié: a tisztelet.
Nem szabad valakit e nélkül átölelni és táncolni vele.
A nő részéről a válasz a bizalom, ami nélkül a nő
nem tudja követni a férfit.
Bízni valakiben nem könnyű feladat, de egy nőnek,
ha részt akar venni a táncban, mindig így kell döntenie.
A férfi második lépése a felelősség.
Minden pillanat a férfi felelőssége, mindenről ő dönt,
így hibát is csak ő követhet el.
Az a szerepe, hogy a partnere gondtalan és boldog
legyen.
A nő válasza erre az odaadás. Hagyja, hogy a
partnere vigyázzon rá.
Ha mindkét táncos megteszi a saját lépéseit,
hálát fognak érezni egymás iránt,
és megszületik a tánc"…

Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.

Erdészbál

(Részlet Kiss Judit Ágnes: A tangó nem tánc,
hanem szenvedély vagy életforma)
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