
Meghívó jótékonysági vacsorára

Tisztelt Hölgyem/Uram!

A Soroptimist Club Budapest szeretettel meghívja Önt jótékonysági vacsorájára.

Klubunk egyik legfontosabb projektje a koraszülött kisbabák támogatása, hogy
minél egészségesebb és teljesebb életet élhessenek. Hisszük, hogy segíteni jó!
Jótékonysági vacsoránkat most azért rendezzük meg, hogy egy öthónapos kisbaba, 
Dávid életét szebbé tegyük. A kisfi ú édesanyja 24 hetes terhesen kapott szívinfarktust.
A Semmelweis Egyetem orvosai a család egyetértésével a kismama életfunkcióit
fenntartották, hogy a baba világra jöhessen.

Dávid egy speciális terápiának köszönhetően szépen fejlődik, de gyógyíttatásának 
költségeit a család nehezen tudja előteremteni. Mi ebben szeretnénk nekik segíteni 
a vacsorán összegyűjtött adománnyal.

Legnagyobb örömünkre ügyünk nagyköveti feladatait nem más, mint Zsédenyi
Adrienn, azaz Zséda vállalta el, aki jótékonysági vacsoránk támogatója és egyben 
fellépő sztárvendége is.

Reméljük, hogy Önben is önzetlen támogatóra találunk, jelenlétével megtisztel min-
ket, és szívesen áll velünk karöltve egy jó ügy mellé, hogy boldogabbá tehessünk 
egy kisgyermeket!    
 Tisztelettel,
      
   
 Déry Márta
 elnök
 Soroptimist Club Budapest

Zséda, az est fellépő sztárvendége

Időpont:
2015. március 27., 18:30

Helyszín:
Vogue Állóhajó-Étterem, 1137 
Budapest, Carl Lutz rakpart 1.

Vacsora ára borsor nélkül:
11.990,- Ft
Vacsora ára borsorral:
14.490,- Ft

Jelentkezés módja:
Email:
sorop.budapest@gmail.com
Tel.: +36 30 427 4070

Jelentkezés határideje:
2015. március 20.
REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES!

Közlekedés:
Az étterem előtt, a rakparton 
le lehet parkolni autóval. 75-ös 
trolibusszal az Ipoly u-ig, onnan 
lesétálni a Dunához (a hajóhoz).
Vagy 4-6-os villamossal a Jászai 
Mari térig, onnan egy hosszabb 
séta, vagy 75-ös troli.

Adószám: 18096693-1-41
www.soroptimist.hu
www.soroptimistbudapest.eu

Menü

Welcome drink: egy pohár pezsgő, vagy 
egy pohár alkoholmentes koktél

Parajos fogas rolád, kapros vinegretta - 
Tündérkert tramini 2012

Mediterrán paradicsomleves
zöldfűszeres ricotta gombóccal -
Szenvedélyes hétköznapok cuvée 2012

Grillezett libamáj bundás kalácson, 
polírozott almával - Nirvana Ezerjo 2013

Grillezett hátszín cukkinis krokettel, 
tőkegombás avensis mustármártással - 
Roger Mór Ezerjó 2013

Francia csoki torta vanília krémmel - 
John Paul Csabi 2011 kékfrankos

A borsort Miklós Csaba móri borász 
állította össze, aki a vacsorán is velünk 
lesz, mint sommelier.

Amennyiben nem tud részt 
venni a vacsoránkon, viszont 
ügyünket szívesen támogatná, 
az alábbi bankszámlaszámra 
küldheti adományát: OTP Bank 
11705008-20413930-00000000 
(A közleményben kérjük
feltüntetni a “Dávid” nevet!)


