
vabimo vas na planinski ples
ki bo v soboto, 8. decembra 2018, ob 18. uri 

v gostilni ŠENEKAR, Spodnji Ivanjci 9.

Poletna sezona planinskih aktivnosti se izteka, prihaja zimska, ki nam ponuja 
umirjeno belo planinsko doživetje. Drage planinke, spoštovani planinci, smo 
ponovno pred iztekom aktivnega leta, ki ga bomo zaključili na planinskem 
plesu MDO Pomurja v organizaciji PD HAKL. Potrudili se bomo, da vam bo na 
zabavnem druženju prijetno.  

Za brezhibno organizacijo pa je potrebujemo vašo sodelovanje, zato 
prosimo vse predsednike društev, da nam do srede 5. 12. 2018, sporočite 
končno število udeležencev  iz vašega društva. V prilogi je celoten meni. Tudi 
tokrat  vam ne bo potrebno zbirati različnih menijev. Za potrebno energijo 
pred plesom bo poskrbel bogat izbor jedi  iz toplega bifeja. Morebitno 
kakšno posebnost (vegetarijanci, zdravstvene omejitve) pa nam  dodatno 
sporočite.

Prijave pričakujemo na telefonski mobilni številki  040 230 240 (Drago) ali na 
e-naslovu  drago.lipic@mail.com, kjer dobite tudi vse dodatne informacije.

Prepričani smo, da vam pot do Spodnjih Ivanjcev ne bo zapletena. 
Pomembno je, da ne zgrešite smernih tabel na pomurski avtocesti za Gornjo 
Radgono in Sveti Jurij. Za vsak primer pa vam navajamo njihov naslov 
elektronske pošte gostilnasenekar@gmail.com  in mobilno številko 041 730 
086. 
                                                                     
        VABLJENI!

(Ponudba jedi in cena na udeleženca je navedena na hrbtni strani tega dopisa)

Meddruštveni odbor planinskih društev Pomurja
MDO

Spoštovane planinke, planinci!    



ponudba hrane 
na planinskem plesu

2018

MENI
domača goveja in gobova juha  (postreženo na mize)

TOPLI BIFE (ruski bife)
ocvrti piščanec
puranji dunajski

zrezek v ciganski omaki
svinjska pečenka

piščančje peruti z žara
čevapčiči

lignji (kalimari) na pariški način

priloge – sirovi štruklji, kroketi, riž, pražen in ocvrt krompir

solate – pester izbor sezonskih solat

kruh

CELOTNA VEČERJA Z IZBRANO GLASBENO SKUPINO 
ZNAŠA 18,00 € PO OSEBI

Pijača po naročilu (ni zajeta v ceno menija – poravna se ob naročilu-
 domače vino 5,00 €, mineralna voda 3,00 €).

Meddruštveni odbor planinskih društev Pomurja
MDO


