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ÅBENT ALLE HVERDAGE 14-17 • LØRDAG 9-13

Stenhuggervej 19 - 6710 Esbjerg V.
Tlf. 75 15 12 15 / 40 53 12 32

Levering af sand, støbemix, muldjord, granitskræver 
og træflis mm. Har du trailer, kan du selv afhente.

VOGNMAND BJERRE

ellafant.dk

VVS ● BLIK ● KLOAK

Kom ind og besøg vores flotte udstilling

Aut. VVS-installatør og kloakmester

Malervej 14  6710 Esbjerg V
CARL W. REIS A/S
Telefon 75 15 68 00  www.cwr.dk  

Din lokale sparringspartner, 
der arbejder ihærdigt på at 
tilføre din virksomhed størst 
mulig værdi og udbytte 
gennem løbende rådgivning.

Smedevej 33   6710 Esbjerg V   Telefon 75 15 17 33   www.danskrevision.dk

Meget mere end revision

Overlad ikke din bil til hvem som helst
gå til fagmanden

HC’s Autoservice I/S
Hostrupvej 44 . 6710 Esbjerg V.

75 26 91 55

Værkstedet tilbyder:
Klargøring til syn
Servicearbejde
Motortest
Fejlkode udlæsning
Nulstilling af servicelamper
Styringsudmåling (4 hjulsmåling)
Karosseri arbejde
Dækmontering / afbalancering
Rudeudskiftning
Bremseprøvestand
Service af aircondition
Hydronik værksted (oliefyr)
Undervognsbehandling (Suvo)
Kundevogn

En dronning kom til frokost
ROYALT – Da Dronning 
Margrethe II som et led i 
sit sommertogt kom til Es-
bjerg den 31. august, hav-
de Esbjerg Byråd inviteret 
hende på frokost på Hjer-
ting Badehotel sammen 
med en række erhvervsfolk 
og andre honoratiores.

Dronningen skulle an-
komme lidt efter klokken 
13. De øvrige deltagere var 
der tre kvarter før. Allerede 
halvanden time før var bor-
gere fra især nærområdet 

begyndt at stimle sammen 
foran hotellet. Mange børn 
havde små flag i hænderne. 
Og langs vejen fra Esbjerg 
havde mange villaejere 
hejst Dannebrog for at fejre 
dagen og Majestæten.

Lækker frokostmenu
Og så gik det stærkt. En flok 
motorcykelbetjente kom 
susende, så dronningens 
bilkortege. Herefter var 
hun hurtigt inde på hotellet 
– det var jo ikke en officiel 

begivenhed i programmet, 
blot en frokost.

Og frokosten? Smørstegt 
pighvar med blandt andet 
sommerkantareller, stran-
durter, friskbagt surdejs-
brød og fiskefúmet, dertil 
et glas 2016 Pouilly Fuissé 
Aux Charmes Chateau de 
Beauregard. 

Som dessert var der oste-
tallerken med blandt andet 
Kongeåbrie, ekstramodnet 
fra Jernved Mejeri, Engha-
vegaard Ho, Enghavegaard 

Skalling, modnet på gran-
hylder, hyben- og havtorns-
kompot, ristet rugbrød og 
hjemmebagt knækbrød. 
Dertil blev der nydt en 2017 
Spätburgunder Tradition 
Rudolf Fürst, Franken.

Mon ikke, den kommer 
til at hedde Dronningeme-
nuen i folkemunde?

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Hundredvis af glade og forventningsfulde borgere ventede på Dronning Margrethe, 
da hun 31. august var inviteret til frokost på Hjerting Badehotel af byens råd

Dronning Margrethe gik, tæt dækket af PET-medarbejdere, direkte fra Krone 12  Dronning Margrethe gik, tæt dækket af PET-medarbejdere, direkte fra Krone 12  
til hoteldirektør Mette Hyttel, der tog imod med et kniks ved døren.til hoteldirektør Mette Hyttel, der tog imod med et kniks ved døren.

Hundredvis af glade og forventningsfulde borgere havde slået 
sig ned foran Hjerting Badehotel for et få et glimt af Hendes 
Majestæt Dronning Margrethe.

På Hjerting Strandvej havde denne gruppe forstået at indrette 
sig for at se dronningen køre forbi. Fra venstre: Børge Nielsen, 
Henning Nielsen, Helle Jensen og Jette Nielsen.


