Júdódeild UMFN

Sumar-grillkjöt

Júdódeild UMFN er með til sölu nautalundir, lambalundi og hamborgara til að grilla í sumar, einnig erum við með nautahakk og kjötbollur.
Sumarið er grilltíminn og því gott að eiga í frystinum kjöt til að skella á grillið.
Það sem við bjóðum er eftirfarandi:
Ungnautalundir frosnar - 1,0 kg í pakka – Verð – 5.500 kr.
Hamborgarar 80 gr. frosnir - 10 stk. í pakka - Verð – 1.700 kr.
Hamborgarar 120 gr. frosnir - 10 stk. í pakka – Verð – 2.000 kr.
Kjötbollur ósteiktar frosnar - 1,0 kg í pakka – Verð – 1.900 kr.
Nautahakk frosið í rúllum - 620 gr. rúllur í pakka - Verð – 1.400 kr.
Lambalundir frosnar – 1,0 kg í pakka – Verð – 5.500 kr.
Endilega bjóðið vinum og vandamönnum að kaupa kjöt og endilega nýtið ykkur líka Facebook til þess að koma þessu áfram. Þeir sem vilja vera svakalega
duglegir og ganga í hús geta tekið götur sem eru næst þeirra heimili svo ekki séu allir að ganga í sömu götur.
Endilega fyllið inn hér að neðan og skila því á júdó æfingu eða á tölvupóstfangið hér að neðan í seinasta lagi fimmtudaginn 30. maí.
Júdódeild UMFN bíður börnum og ungmennum að æfa án endurgjalds og því er þetta ein af fáum tekjulindum deildarinnar :o)
Ungnautalundir:__________ kg.

80 gr. hamborgarar 10 stk. í pk.:________ pk.

120 gr. hamborgarar 10 stk. í pk.:________ pk.

Kjötbollur:_________ kg.

Nautahakk 620 grömm í pakka:_________ pk.

Lambalundir:________ kg.
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Heimasíða deildarinnar er: www.bjjudo.com og tölvupóstfangið er: judodeildumfn@gmail.com

Júdódeild UMFN

Sumar-grillkjöt

Nafn

Sími

Ungnautalundir
1,0 kg.
5.500 kr.

80.gr.
120.gr.
hamborgarar
hamborgarar
1.700 kr.10 stk. 2.000 kr. 10 stk.

Vinsamlegast haldið þessu blaði en skilið inn hinu blaðinu með fjölda eininga.
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Heimasíða deildarinnar er: www.bjjudo.com og tölvupóstfangið er: judodeildumfn@gmail.com

Kjötbollur
1,0 kg.
1.900 kr.

Nautahakk
620 gr. í pk.
1.400 kr./pk.

Lambalundir
1,0 kg.
5.500 kr.

