
 

Vi har lært av fjoråret – og legger alle kluter til for at årets bridgefest blir den kvelden du vil huske 

best fra årets bridgefestival. 

 
 

Stedet for årets fest blir Drammens storstue; Drammen Teater.  

 

Vi kommer til å servere en velfylt grillmeny (se side 3) med nok mat til alle sammen. Under middag 

vil det bli underholdning i form av musikkbingo med flotte premier. Senere på kvelden snurrer vi i 

gang musikken slik at de som ønsker det kan ta seg en svingom. For de som ønsker det litt roligere 

finnes det også tilstøtende lokaler hvor man kan spille litt fasitbridge.  

Dørene åpner kl 19:00 – BBQ sommerbuffé serveres fra kl 19:30 til 21:00.  

Fra kl 20:30 arrangeres det musikkbingo – med flotte premier.  
Reglene er enkle! Du kan kjøpe bingobrett med ulike kjente låter. Har du en sang på ditt bingobrett, som 

samkjører til den sang som blir spilt på anlegget, setter du et kryss. Her blir det premier på 1,2,3,4 og 5 rekker 

samt noen overraskelsespremier underveis. Dette vil du ikke gå glipp av! 

Facitbridge vil være tilgjengelig utover kvelden for de som har glemt danseskoene hjemme.  

Drammen teater er et perfekt sted for bridgefest. Men store områder, eget uteområde og en 

moderne, klassisk stil har vi alt vi trenger for å kose oss hele kvelden. Vi har bedt om 3 ekstra barer 

slik at denne kvelden ikke handler om å stå i kø, men å sosialisere seg med den fantastiske 

bridgegjengen. 

 

 

Norsk Bridgefestival - grillfesten 

http://bridge.no/ruter/turneringsinfo/1/4269


  
Uteområde med alle rettigheter Mulighet til å trekke pusten og ta en 

facitbridge 

  
Bingo- og dansemusikk fra scena Foran baren blir ryddet etter maten for en 

svingom – og kanskje noen tar en trall på 
pianoet? 

 

 Prisen for hele festen er kr 300 og inkluderer: 

 BBQ Sommerbuffé  

 Kaffe  

 Et bingobrett (det er lov å kjøpe flere på stedet for kr 30 per brett) 

Overskuddet fra musikkbingoen tilfaller NBFs juniorfond – så kjøp gjerne mange brett  

Det blir en bokpremie til en av dere som er påmeldt før 25.7. 

(Norsk Bridgeforbund subsidierer festen for alle deltakere, da prisen er høyere enn inngangsprisen. 

Vi har bestilt et visst antall mat – og vil gjerne vite så tidlig som mulig hvor mange som kommer (slik 

at vi kan endre), så meld dere helst på tidlig) 

http://bridge.no/ruter/turneringsinfo/1/4269


 

M E N Y 
 

 

KALDE RETTER 

♦ Chili og hvitløks marinert scampi 

♦ Ferske vårruller med kylling og 

peanøttsaus 

♦ bruchetta med tomatsalat 

♦ wraps med skinke og pesto 

♦ wraps med laks og vårløksdressing 

♦ nudelsalat med friske grønnsaker 

♦ grønn salat 

♦ foccacia 

♦ aioli 

♦ rømmedressing 

FRA GRILLEN 

♦ kyllingspyd med mango-curry saus 

♦ ørret med ristede sesamfrø 

♦ urtebakte småpoteter 

♦ helgrillet ytrefilet av okse. 

 

Maten blir grillet på stedet. 
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