HAGLEBUPOST Nr. 280
Dato: 19.01.18
Temp: -5 gr
Snødybde: Ca 80-100 cm HERLIG
Skispor: Se skisporet.no og
følg Eggedal Turlag på
Facebook
Morten har noen timer i
traktor.

ÅPNINGSTIDER JANUAR
Man – Tors
11.00 til kl. 18.00
Fredag
11.00 til kl. 21.00
Lørdag
11.00 til kl. 21.00
Søndag
11.00 til kl. 18.00
SKJENKESTUGU
Pøbben og stuene er åpen stort sette hele tiden under
normale åpningstider. Vi holder baren åpen til kl. 24.00 hvis vi
har gjester.
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SPIS MIDDAG I PEISESTUGU, MEDALSTUGU og
SKJENKESTUGU
Det vil være fullt mulig og spise middag både i kafeteria og i
våre gamle «stugur» i helgene fremover. Vårt kjøkken prøver
å være forberedt på stor trafikk, og håper dere benytter
anledningen til å besøke oss. Vi gjør alt for at det skal bli plass
til så mange som mulig, og vi lager også egne «dagen`sretter»
som gjør at vi kan servere mange gjester samtidig. Skulle det
bli mye folk, så åpner vi også storsalen i høysesonger for
bespisning. Det SKAL være plass til alle. Der det er
«hjerterom» er det «husrom» 
I vinterferie og påsken har vi leid inn «pipere». Det vil si at
dere får med brikke ved bestillinga av mat, og hente mat ved
disk. Mange av dere har vært her f.eks på påskequizen hvor
disse unge jentene flyr rundt med en «pomfri» og ingen vet
hvem det er sin eller hører når vi roper.
Vi tror dette kan gjøre at vi blir mer effektive og at vi kan få
plass til enda flere gjester. Siden Haglebu Fjellstue er alene
om servering av middag så, så har vi investert en del for at
dette skal gå lettere både for oss og dere. Vi håper virkelig at
dere fortsetter å benytte dere av tilbudet vi har.
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PROGRAM FOR VINTER/VÅREN 2018
Nå er programmet for vinter/våren 2018 klart. Vi håper igjen
at vi har laget arrangement som frister for mange av dere.
Følg linken her: http://www.haglebu.no/wpcontent/uploads/2017/12/haglebu_vintervar_2018_ferdig_o
ppslag.pdf
eller gå inn på våre hjemmesider haglebu.no for å lese hele
programmet.

QUIZ I PØBBEN LØRDAG 20.januar
kl. 17.00 (førstkommende lørdag)
Ta med familie og venner og bli
med på quiz kl. 17.00.
Vår trofaste QUIZMASTER
Jan Erik har laget en quiz som
dere kan «bryne» dere på.
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EKSTRAHJELP I BAREN
Vi søker etter noen som kunne tenke seg og hjelpe oss litt i
baren i ny og ne. Trenger ikke være noe fast.
Pøbben er stengt fra etter påske og frem til August, så dette
gjelder høst og vinter.
Ta kontakt med Mona om du kunne tenke deg og være med
på teamet vårt. Vi har det mye gøy sammen.
Ring oss da vel 

SKIINSTRUKTØR
Haglebu Skisenter trenger skiinstruktør.
Ta kontakt med Kristian Medalen eller Jon-Geirr Spockli om
det er noen som kunne ta oppdraget.

Med vennlig hilsen
Alle oss på fjellstua

- Haglebu Fjellstue – 3359 Eggedal – Tlf 32 71 33 50 – E-post haglebu@fjellstuer.no – www.haglebu.no -

