
 

  

 

  

 

 

 

 

Året 2023 skal afsluttes på en god måde. Vil i være med, så prøver vi 

fra Camperture at lave en rigtig flot nytårsaften med alt fra velkomst-

drink, lækker nytårsmenu med fri drikkelse, kaffe og sødt, cognac el-

ler likør og kl. 24:00 champagne og kransekage efterfulgt af fyrvær-

keri.  

Næste morgen vil der fra kl. 9:00 være morgenbord. 

 

 

 

   



 

Forret:  

Urtepandekager med flødeost og koldrøget laks fra egen rygeovn 

Frisk italiensk pasta vendt med pesto, kæmpe rejer og muslinger 

Sprængt og røget andebryst fra egen rygeovn med spæde salater 

Serranoskinke med marinerede svampe og sprød salat 

Hjemmebagt saltbrød, dressing, pesto med mere.  

 

 Hovedret:  
Langtidsstegt lammekølle fyldt med urter og hvidløg 

 Helstegt oksefilet med friske urter 

3 slags grøntsager udvalgt efter sæsonen 

Ristede urtekartofler 

Kartoffelmos vendt med persille 

Lækkert udvalg af salater udvalgt efter sæsonen 

Udvalg af lækre specialiteter, tzatziki, brød og dressing 

 

                                     Dessert: 

Ostebræt med 3 slags oste, druer, oliven og garniture 

Dessertsymfoni med 2 slags kager med frugt og tilbehør 

Hjemmebagt brød, kiks og dansk smør 

 

Kl. 24 

Hjemmebagte kransekagetoppe med mousserende vin.  

    

   

   

   



 

17.30-01.00 

Sodavand og øl ad libitum (dog ikke specialøl) 

Fri isvand 

Fri husets vin 

Hvidvin: Syditaliensk hvidvin på Bombino Bianco druen 

Rødvin: Casa de Guiletta, forførende og fyldig Appasimento fra Puglia, Italien.  

Rosevin:  

 

Vi mødes kl. 17:30 i Otteruphallen og får et velkomstglas og lidt snack. Sammen ser 

vi dronningens nytårstale, inden vi går til 

bords. Der vil under spisningen være 

dæmpet hyggemusik, og efter maden vil 

der blive spillet op til dans af de kendte A-

TRAIN. 

 

Kl. 24:00 er der champagne og kransekage 

efterfulgt af fyrværkeri. Musikken spiller 

videre efter fyrværkeriet til kl. 01:00; men 

vi må fortsætte så længe vi ønsker.  

Næste morgen vil der fra kl. 9:00 være 

morgenbord. 

 

 

 

Hele arrangementet bliver afholdt i Ot-

teruphallerne, og da der ikke skal være 

idræt eller andre arrangementer i disse 

dage, har vi det hele for os selv. Man er 

velkommen til at komme den 30. de-

cember i løbet af dagen, og her er der 

mulighed for at købe mad i hallens re-

staurant. Frokost efter eget ønske, eller 

varm mad til aften som er mørbrad-

gryde med kartofler. En øl – vand – el-

ler et glas vin kr. 100 (skal bestilles ved tilmelding). 

Der vil hele døgnet være adgang til toiletter, og nogle timer om formiddagen er der 

mulighed for at få et bad. 

Mange af jer har jo tidligere været med i Otteruphallerne og smagt på Bilers Gourmet 

mad, og jeg kan godt stå inde for kvaliteten. Alle kan parkere på asfalt eller perlesten, 

og der kan skaffes el til få med behov for medicinsk strøm (som dog skal bestilles). 

  



Da jeg har til den 15. oktober med endelig tilmelding er det først til mølle, og der skal 

betales kr. 1.500 ved tilmelding. Restbeløbet betales senest 1. oktober, da jeg hænger 

på bestillingerne. Der refunderes ikke noget, såfremt man ikke kommer. Arrangemen-

tet bliver ikke til noget, såfremt vi ikke er minimum 70 personer. Der er max. plads til 

120 så meld til allerede nu, så vi ved, om vi skal gå videre med at få en sådan aften 

op at køre. Alle er velkommen, også selv om de ikke er på vores mailliste, så tag de 

campervenner I har med til en god aften. 

 

Et sådant arrangement koster 3.790 kr. pr. vogn med to personer. Bliver vi ikke mini-

mum de 70 personer eller derover, bliver det ikke til noget; men så vil I alle få ind-

skuddet tilbage. 

 

 

 
 

 


