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HVER DAG - RESTAURANT NORDSTJERNEN

Tlf. 98 24 93 91

Børnemenu:
■  Kylling Nuggets m/ pommes frites 
■  Spaghetti med kødsauce 
■  Hamburger m/ pommes frites 
■  Pizza m/ kødsauce & ost  
■  Pizza m/ skinke & ost 
■  Børne Is - iskugler & chokoladesauce

HELE SOMMEREN
REJECOCKTAIL

med flutes og dressing

PEBERSTEAK
med frisk salat, dagens kartoffel 
og pebersauce

ISDESSERT
hjemmelavet is med chokolade-
sauce

2 retter kr.

138,-
3 retter kr.

158,-

 kr. 70,-

A la Carte Retter: 
FISKERETTER

1. Vesterhavsrødspætte fyldt   
med rejer og asparges.
2. Smørstegt     
 Vesterhavsrødspætte.
3. Stegt laks.

STEGERETTER
■ Wienerschnitzel   
■ Planke Bøf 
■  Stegt kyllingebryst 
■  Nordstjernens Gryde
■  Tournedos af oksemørbrad.
■  Hvidløgsboeuf 200 gram.
■  Boeuf Bearnaise 200 gram.
■  Blokhus Steak 300 gram.

Alle retter serveres med Restaurant 
Nordstjernens kendte garniture.

Fest-
arrangementer

Bordbestilling 
på tlf. 98 24 93 91

Hver dag - ud af huset

STJERNESKUD • Badecafé 
• 40 meter 

vandrutchebane
• Vandkanoner
• Sauna og solarium
• Spabad
• Modstrømskanal
• Stort bassin 

til sjov og leg
• Stort motionsbassin
• Børnebassin med ekstra 

dejligt vamt vand
Åbent alle dage kl. 8.00-19.30.
Søndag kl. 8.00-17.30.

Oplevelser for 
små og store

Åbent hele året • Åbent for alle

Høkerve j 5 • Blokhus • Tl f. 98 24 93 33 • www. feriehotelnordsøen.dk

• Styrketræning
• Sauna og solarium
• Wellness-område med 

vandmassage og spa
• Tilknyttet 

professionel massør
Åbent hver dag kl. 8.00-11.00
og fra kl. 15.00-21.00. 
Lørdag og søndag kl. 9.00-17.00.

Motion og velvære 
for voksne
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Åben hele året
Åben for alle
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Søndag 9. august kl. 19.00 
er der folkedans på torvet i 
Blokhus.
Det er Biersted Folkedanser-
forening der giver opvisning.

Ove Eriksen fra Biersted Folkedanser-
forening siger til Blokhus Avis: Vi 
danser to programmer, først i folke-

dragter ca. 18 minutter uden pause, 
dernæst omklædning i ca. 15 – 20 
min. 
Vi afslutter vores opvisning med et 
valseprogram af ca. 15. minutters 
varighed.

Biersted Folkedanserforening
En gruppe af Biersted Folkedanser-
forening giver en del opvisninger i 

årets løb.   Der opvises i folkedanse 
og forskellige valse.
Vores øve aftener foregår en gang 
om ugen til spillemandsmusik. 
Til de fleste af opvisningerne danses 
der efter musik på CD.
Foreningen har bestået i over 30 
år, og er stadig en aktiv forening 
med mange medlemmer, hvor det 
primære er dansen, men det sociale 

samvær bliver også prioriteret højt. 
Du kan læse meget mere om Biersted 
Folkedanserforening på: biersted-
folkedanserne.dk

fOLKEdANS på TORvET I BLOKhuS


