
Skärgårdsrally den 25 april för ystra Jaguarer och Hermeliner

RREC, Rolls-Royce Enthusiast Club och SJK, Svenska Jaguarklubben
inbjuder ånyo till en gemensam storsatsning med bilkörning och evenemang på
våra  vackra  vägar.  Vi  vill  gärna  utöka  samarbetet  mellan  våra  prominenta
klubbar för engelska bilar. Denna gång
bär  det  av  ut  i  Skärgården.
Samling  sker  på  parkeringen  mitt
emot Scandic Järva krog den 25 april
kl.  09.00  (förhoppningsvis  stämmer
långtidsprognosen och ger oss vårfint
väder).

Avfärd i kortege mot Vaxholm 9.30. 
Vi  tar Roslagsvägen norröver och via
gamla  Pålsundsvägen,  i  folkmun  kallad  Bogesundsvägen,  närmar  vi  oss
Vaxholm. Vi beräknas vara framme cirka 10.15 och parkerar i  centrum. Paus
ungefär 45 min. Ett välkommet stopp med tid till fika, sparka däck eller kanske
shoppa i centrum.

Vaxholmsfärjan tar  oss  sedan
vidare  till  Rindö  med  avgång
11.00  eller  11.15  beroende  på
om alla bilar får plats.
Framme  väntar  en  naturskön
omväxlande bilfärd till Djurö och
restaurang  Motorverkstaden
som  vi  abonnerat  och  som
exklusivt  öppnar  restaurangen
för  våra  bilklubbar.  Lunchen
intas ca 12.30. 

När tiden är mogen blir det återsamling i  bilarna för gemensam avfärd mot
Stavsnäs by som välkomnar oss med sina kulturminnesmärkta gamla trähus.
Skärgårdsmuseet öppnar upp enkom för oss. Entré och guidad visning, värde
80kr ingår i anmälningsavgiften. Visning sker kl 14.45. 
Därefter finns det möjlighet att på egen bekostnad dricka kaffe på Stavsnäs
hembageri som ligger i gamla Stavsnäs by.

Valfri tid och egen hemfärd. 



Det är som vanligt ett välkommet
men extra pyssel för köket när vi
alla  trillar  in  på en gång.  För  att
vår  vistelse  ska  avlöpa  så
geschwint  som  möjligt  och  i  vår
strävan  att  underlätta  för  köket
och  servisen  ber  vi  er  redan  nu
göra ert matval.  

Matval enligt nedan till lunch den
25 april. Ni väljer en förrätt och en varmrätt. Stilla eller bubbelvatten står på
borden när vi kommer. Övrig dryck beställs och betalas på plats av var och en.
Förrätter:
Nr. 1 - Matjessill med brynt smör, hackat ägg, potatis, gräslök och gräddfil
Nr. 2 - Buffelmozzarella med tomater, ruccolasallad, rostade pinjenötter och
balsamicovinägrett
Varmrätter:
Nr. 3 - Kall inkokt lax med dillmajonnäs och kokt potatis
Nr. 4 - Örtmarinerat kycklingbröst med vårprimörer och citrussås

Rätterna är glutenfria. 
Totalkostnad 495:- per person.
OBS! BEGRÄNSAT ANTAL DELTAGARE - FÖRST TILL KVARN! 

Kontaktpersoner för anmälan: 

RREC - Hans Örming 
hans.orming@symbioskliniken.se 
Tel. 070-561 41 67 

Jaguarklubben - Per Övermo 
per@overmo.se 
Tel. 070-540 30 30 

Bindande anmälan senast söndag 30 mars då passande nog sommartiden börjar.
Anmälan per mail med matval och namn på deltagare till kontaktpersonerna.
Inbetalning av avgift 495:-  per person till respektive klubb.
Entréavgift och guidning 80:-  per person ingår i avgiften.
Märk inbetalningen med Skärgårdsrally och namn på deltagarna. 
Rolls-Royce Enthusiasts Club BG 5965-7528
Jaguarklubben, se kommande separat information angående betalning då
klubbens hemsida och inbetalningsrutinerna för tillfället är under omarbetning. 

Hjärtligt välkomna,Hans Örming & Per Övermo 


