Claus Meyer kommer til Byen

GADEKØKKEN I
BILLUND
Torsdag den 26. september kommer Claus Meyer til Billund med et par af sine bedste kokke.
Deres plan er på 12 timer at bygge et gadekøkken, og sammen med gode mennesker fra
Billund og omegn, lave mad af lokale råvarer til 1.000 mennesker i Billund Lufthavn.
Kl. 18.00 åbner restauranten for én dag, hvor 200 spisebilletter er til salg.
Det bliver en kamp mod uret og det kan kun lade sig gøre, hvis de får hjælp.
Meyer & Co. efterspørger derfor:









Nogen der kender gud og hvermand i Billund og omegn, så vi ved, hvordan vi løser problemet, når vi
mangler et eller andet og er presset på tid.
10 havegrill - og gerne et par raske mennesker, der er parat til at tage en tjans ved grillen.
Folk, der vil give en hånd med i køkkenet på dagen.
Folk, der vil give en hånd med til at servere om aftenen.
Nogen, der kan svinge opvaskebørsten for en stund.
Nogen, der kan hjælpe med at gøre pladsen omkring madlavningen og måltidet festlig og har
hænderne godt skruet på.
Særlige råvarer, og gerne i mindre mængder fra haver osv., som måske kan laves lidt mad af.
Meyer & Co. er MEGET åbne overfor andre slags bidrag.

Har du lyst til at bidrage og deltage, så gå ind på »Gadekøkken i Billund« på Facebook. Lav en kort beskrivelse
af det, du kan bidrage med. Du vil efterfølgende få besked på, hvornår du skal dukke op, og hvor du skal være.
Du kan også sende en mail til Mikala Kofoed Rasmussen, projektleder i Meyers Madhus på
mkr@meyersmadhus.dk
Du er naturligvis også velkommen til kun at kigge forbi, hvis du er nysgerrig på, hvad der foregår.
Meyer & Co. håber meget, at mange fra Billund og omegn vil være med til at gøre den 26. september til en
uforglemmelig dag.
Hele begivenheden dokumenteres af produktionsselskabet DocEye og vises redigeret på DR1 til oktober.
Der er derfor en risiko for, at man kan komme på tv, men der loves ikke noget.

VIL DU SIKRE DIG EN BILLET TIL MIDDAGEN?
Kl. 18.00 er »Gadekøkkenet i Billund« åbent for én aften, og du har mulighed for at købe en spisebillet.
Menuen offentliggøres først på dagen, da det hele afhænger af vind og vejr. Men vi tør godt at love at ingen
går sultne hjem. Der er i alt 200 billetter til salg. Pris pr. billet er kr. 250,- inkl. drikkevarer.
Spisebilletten til ”Gadekøkken i Billund” den 26. september kan købes hos VisitBillund, Rådhuscentret 16,
7190 Billund. Billetterne kan købes fra fredag den 20. september til og med den 26. september - først til
mølle.
NB! Du skal sørge for at have følgende klar, når du køber din billet: Fornavn, efternavn og mailadresse.
Informationer omkring mødetidspunkt og mødested vil du få tilsendt via mail fra VisitBillund.
Kontoret er åbent i hverdage fra 9-15. Der tages i mod kontanter og dankort.

NB: »Gadekøkken i Billund« start den 26. september kl. 6.00 til 21.00 i Billund Lufthavn.
Middagen er fra kl. 18.00-20.30

