Jäsenkirje 13.11.2012

Hyvät jäsenet,
Viimeinen muistutus ensi lauantain tilaisuudestamme, joka on

Norges beste bitene eli Norjan parhaat palat 17.11.2012
Menu
Alkupalalajitelma: kuningasrapua, kampasimpukkaa, ruijanpallasta, turskanposkea
Colonara Cuvée Tradition Brut
Torsk og bacon i form
Moulin a Vent, Beaujolais, Drouhin
Kotlettrad av lam med urtekrydder
Plan B Shiraz, Frankland, Margaret River
Tilslörte bondepiker - omenainen kerrosjälkiruoka
Banyuls Grand Cru, “Sardane”, NSCR

Keittiöryhmä aloittaa klo 12, mutta voit toki tulla pelkästään päivälliselle noin klo 15. Vielä ehdit
mukaan, jos ilmoittaudut heti Jaana Keräselle (etunimi.sukunimi@peltonenlmr.fi). Mukaan tarvitaan
omat tasting-lasit ja esiliina. Koulun osoite on Martinkallio 2, ja sinne on hyvät bussiyhteydet
Länsiväylää pitkin. Osallistumismaksu à 45 euroa maksetaan yhdistyksen tilille 227918-10660
jäsenkohtaista viitenumeroa käyttäen. Bon appetitt!

Omat glögireseptit - tasting 12.12.2012
Vinoteekki klo 18
Hulvattomia glögejä tarjolla Vinoteekissa joulukuussa! Maistelemme omaperäisiä tai muuten
persoonallisia glögejä ja syömme pientä iltapalaa Katajanokan Vinoteekissa maagisena päivänä
121212, mutta ei sentään klo 12 vaan 18.
Illan hinta on 28 euroa osallistujaa kohden, ja se maksetaan yhdistyksen tilille 227918-10660
jäsenkohtaista viitenumeroa käyttäen. Ilmoittaudu jo nyt, joko Jaana Keräselle sähköpostitse tai
nettisivujemme uuden ilmoittautumislomakkeen avulla
http://iwfshelsinki.org/iwfs_wp/tilaisuudet/ilmoittautumislomake/

Tasting-laseja tarjouksena
Toivomme, että jäsenet käyttäisivät yhteisissä tilaisuuksissamme maisteluun tarkoitettuja ISOstandardilaseja. Tämä helpottaa viinien kaatamista ja yhtenäistää kattausta. Lasit myydään 6 kpl
pahvipakkauksissa, joissa niitä on helppo kuljettaa.
Saamme Ceesta Shopista yhteisostotarjouksena laadukkaita, kristallisia ISO-laseja hintaan 18
euroa/6 kpl laatikko. Tarjous on voimassa 14.12.2012 saakka.
Toimi näin: ilmoita Jaanalle (ks. sähköposti edellä), montako laatikollista laseja tilaat. Maksa niiden
hinta yhdistyksen tilille jäsenkohtaista viitenumeroa käyttämällä. Sovi Jaanan kanssa lasien nouto.
Ceesta Shopissa on saatavana myös täysin mustia degustation noir -laseja, jotka tuovat lisää
haastetta maisteluun. Voit tilata esim. yhden lasin, à-hinta on 5 euroa. Jos mustia laseja tilataan koko
6 kpl laatikko, niiden hinta tulee hiukan edullisemmaksi.

Yhdistyksen keittokirjoja joululahjaksi tai itselle
”Viiniä ja ruokaa hyvässä seurassa” -keittokirjaa on jälleen
saatavana. Toimi nopeasti, kirjoja on myynnissä vain pieni
loppuerä. Tilaushinnat:
1 kpl 10€
5 kpl 40€
10 kpl 70€
Lisätietoja ja tilaukset Jaanalta.

Yhdistys netissä ja Facebookissa
Uudistuneet nettisivumme osoitteessa http://www.iwfshelsinki.org
Olemme myös Facebookissa, https://www.facebook.com/pages/The-International-Wine-Food-SocietyHelsinki-Branch/105228642968293?ref=hl

Hyvää loppusyksyä,

