Številka: LZS/7
Datum: 7. 1. 2019
Spoštovane lovke in lovci, sponzorji in donatorji,
Lovska zveza Slovenije in Zveza lovskih družin Prekmurje v petek, 1. februarja 2019, ob 19. uri, v
restavraciji Hotela Termal – Terme 3000 v Moravskih Toplicah, prirejata 5. Dobrodelni ples Lovske
zveze Slovenije. Tudi tokrat bo dogodek namenjen zbiranju sredstev za solidarnostni Zeleni sklad
LZS.
Z Zelenim skladom zagotavljamo solidarnostno pomoč našim lovkam in lovcem oziroma njihovim
svojcem v izrednih življenjskih situacijah. Med lovci veljata posebna solidarnost in tovarištvo. Zato
želimo kot krovna lovska organizacija, ki povezuje 21 tisoč lovcev, in kot največja nevladna
naravovarstvena organizacija, ki deluje v javnem interesu, pomagati lovskim tovarišem in njihovim
družinskim članom v stiski. V zadnjih letih smo tako pomagali že številnim lovcem, potrebnim
pomoči.
Spoštovani, vabimo vas, da se udeležite našega dobrodelnega dogodka, hkrati pa vas vljudno
naprošamo za pomoč v obliki sponzorstva pri organizaciji dobrodelnega plesa, donacije v Zeleni sklad
LZS. Veseli bomo tudi kakšnega dražbenega predmeta, saj v okviru plesa poteka dobrodelna dražba.
Svojo pripravljenost nam lahko sporočite na elektronski naslov: ursa.kmetec@lovska-zveza.si.
Za živahne plesne ritme bo poskrbel Ansambel Horizont, za izborno kulinariko bodo poskrbeli v
Hotelu Termal. V prilogi si oglejte izbrana jedilnika in ob naročilu vstopnic sporočite, kateri jedilnik
ste izbrali. Če jedilnika ne boste izrecno navedli, vam bomo postregli divjačinski meni. Prenočite
lahko v izbranih hotelih, rezervacije sprejemajo do 14. januarja 2019, ponudba je v prilogi.
Naročilo vstopnic (priložnostnih značk) sprejemamo najkasneje do 20. januarja 2019 na elektronskem
naslovu lzs@lovska-zveza.si. Cena vstopnice vključno z večerjo je 30 EUR. Znesek naročenih
vstopnic boste nakazali na TR LZS SI56 0201 0001 5687 097 (NLB, d.d.) s pripisom Donacija za
Zeleni sklad LZS.
Za lovke in lovce je zaželen lovski kroj.
Na svidenje na dobrodelnem plesu in lovski zdravo!

podpredsednik LZS,
predsednik organizacijskega odbora,
Ivan Malešič

predsednik LZS,
mag. Lado Bradač

Prekmurski meni
Zorjena kmečka šunka, tünkini muslin zvitki, zeliščna skutina pralina, ješprenčkova solata z
govejim jezikom in zelenjavo

Nadevan piščančji file s suhim sadjem in žafranovo omako, dušena ajdova kaša z jurčki,
sotirano pisano korenje

Polnjeni puranov zrezek, pečen svinjski file v semenski skorji in slanini, omaka modre
frankinje, skutin štrukelj, krompirjevi hrustavci, zelenjavna butara

Locata panonia

Divjačinski meni
Pršut divje svinje, srnina terina, divjačinska salama, fazanova pašteta, prepeličje jajce,
zelenjava

Gratiniran fridatni žepek z divjačinskim ragujem, omaka rdeče paprike, dušena prosena kaša
z mešanimi gobami in korenasto zelenjavo

Dušeno srnino stegno, pečen jelenov hrbet s parmezanovo skorjo, kuhana hruška, korenčkov
štrukelj, krompirjevi kroketi z brusnicami, stročji fižol v slanini

Borovničeva tortica, kostanjev pire s čokolado v sladki, masleni skodelici

