




Wanted Live

Kl. 20:30 – 21:30 – 22.30
Wanted Live er et lokalt band, der gennem årene har 
opnået mange tilhængere for deres lyd og repertoire, 
som består af rock/pop fra de seneste 5 årtier.

MENU:
Langtidsstegt hel skinke m/svær, salater, timiankartofler,  
og svampesauce
Fragilité m/hindbærmousse
Armbånd + spisebillet kr. 300.-.
Bordreservation på tlf. 20 43 95 88
Billetter sælges i Badmintonhallen
Hver tirsdag kl. 19-20!
Spis hos os - og støt vores aktive forening.

Lørdag den 3. september 2022

MUSIKFEST I NYKØBING SJ.

Levende 
musik på 

13
spillesteder!

er din  
lokale vinhandler  
og vin/tapas bar. 

Synes du også, at det enkle, det hyggelige, 
det nærværende er vigtig  så kom ind og 
besøg os på  Algade 35, og lad os være 

med  til at vælge din vin eller servere  en 
lækker tapas og et glas vin for dig.

v/Thomas Aasklint
Algade 35, 4500 Nykøbing Sj. • Tlf. 24 26 27 35 

- Følg og på facebook:Mosby vine

DET BEDSTE MUSK PÅ MOSBY VINE

The Late Bloomers
spiller kl. 20.00 og 21.15

Oplev tre fantastiske musikere, 
der spiller jazzede covernumre.

KØB ARMBÅND HOS OS  100.- PR.STK

KOM OG SPIS  
LÆKKER 3-RETTERS 
HONKY TONK MENU:

Flemming  
Sigfred Live 

spiller 
Kl. 18:00-21:00

Algade 46 Nykøbing Sj. • Tlf. 59 91 10 90

1 forret + 1 hovedret og dessert fra vores menukort
Køb dit  
armbånd  
her

pr.  
pers.179.179.-- 100.100.--

AF EN BYFEST!!

LÆKKER 2-RETTERS 
MENU:MENU:

Forret:Forret:
Rejecocktail eller Røget LaksRejecocktail eller Røget Laks

Hovedret:Hovedret:
Lækker mør Oksefi letLækker mør Oksefi let

med kartofl er og bearnaisesaucemed kartofl er og bearnaisesauce
eller Frisk Kyllingebryst med salateller Frisk Kyllingebryst med salat

KUN 300.-KUN 300.-
-serveret med enestående levende Honky -serveret med enestående levende Honky Tonk musikTonk musik

Ricki Susic / Ricki Trio
spiller fra kl. 20:00.

Glæd jer til høj stemning og sikre syng-med-hits.

NEIL BROPHY
kendt for sine fantastiske live 
optrædender og han er sidste år set 
på scenen som opvarmningsband 
for Oysterband og The Levellers. 
Han har en meget stor erfaring med 
at optræde live. Han udstråler varme 
og har en typisk engelsk humor, som 
falder i danskernes smag og han er 
naturlig med sit publikum, som han 
formår at skabe stærk intimitet med. 
Neils sange er alt fra velskrevne 
ballader til livlige upbeat numre.

SPILLER FRA KL.19.30

RESTAURANT NYKØBING
Algade 27, Nykøbing • Tlf. 5991 4142

Menu´en gælder både i Cafe 

Lulu og Restaurant Nykøbing.
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