Jäsenkirje 15.5.2012

Hyvät jäsenet,
perinteisen kesäretkemme kohde on vaihtunut; Pädasten kartanon ja Muhun saaren sijaan
suuntaamme lauantaina 26. toukokuuta Tampereelle. Kesä toivotetaan tervetulleeksi nauttimalla
myöhäinen lounas ravintola C:ssä.
C on Tampereen keskustassa sijaitseva välitön ja viihtyisä viineihin omistautunut ruokaravintola, jonka
henki rakentuu hyvän palvelun, erinomaisen ruoan ja nautinnollisten juomien kokonaisuudesta.
Vuoden ravintolaksi 2011 valittu C yhdistää keittiömestari Ilkka Isotalon ja sommelière Christina
Suomisen ammattitaidon tavalla, joka tekee matkastamme unohtumattoman elämyksen.

Menu C
26.5.2012 klo 14:30

Carpaccio kotimaisesta naudasta voikukan lehtien kera
Markowitsch Rubin 2010
Kylmäsavustettua siikaa marinoidun parsan ja kutunmaitojuuston kera
Wachau Terrassen Gelber Muskateller 2011
Ylätalon luomutilan kainuunharmas karitsaa parsan kera
TFXT a’Kira 2009
Camembert
Johanneshof Reinisch Rotgipfler 2011
Suklaata tyrnin kera
Muenzenrieder Siddharta Trockenbeerenauslese 2005

Menun kokonaishinta on 112 euroa, josta ruokien osuus on à 62 euroa ja viinien à 50 euroa. Menun
lisäksi Christina Suominen suosittelee alkujuomaksi Johanneshof Reinisch Pinot Noir Brut’ia.
Tien Tampereelle valitkoon kukin oman makunsa mukaan. Ne, jotka tekevät matkan junalla, voivat
valita vuoron, joka lähtee Helsingistä klo 11:06 ja saapuu Tampereelle 12:52. Paluumatkalle sopii
esimerkiksi 18:07 lähtevä juna, joka saapuu Helsinkiin 19:52.
Ilmoittautumiset kesäretkelle vastaanottaa Jaana Keränen, etunimi.sukunimi@peltonenlmr.fi
viimeistään 23.5. mennessä. Lounas maksetaan paikan päällä, ei etukäteismaksua yhdistykselle.
Ravintolan osoite on Rautatienkatu 20. Tutustu ravintolaan etukäteen osoitteessa www.ravintola-c.fi.

IWFS Helsinki Branch 25-vuotisjuhlaillallinen 75-vuotiaassa Savoyssa
Perjantaina 14. syyskuuta nautimme ravintola Savoyssa juhlaillallisen, joka aloitetaan kohottamalla
malja 25-vuotiaalle IWFS Helsinki Branchille ja 75-vuotiaalle ravintola Savoylle. Menun on suunnitellut
keittiöpäällikkö Kari Aihinen, viinit ovat hovimestari-sommelier Antti Uusitalon valitsemat.

Menu IWFS Helsinki Branch 25 vuotta - Savoy 75 vuotta
14.9.2012 kello 18:00
Champagne Deutz Brut
Piipanojan kylmäsavustettua siikaa ja pikkelöityjä kanttarellejä
Kloster Eberbach Riesling Trocken 2010, Rheingau, Saksa
Tryffeliconsommé
Blandy's 10 Years Old Sercial Madeira, Portugali
Patasorsaa perinteiseen Savoyn tapaan ja kermaista lintukastiketta
Château Pradeaux 2006, Provence, Ranska
Juustot
Tedechi Recioto della Valpolicella 2008, Veneto, Italia
Mustaherukkaa x 2 ja maitojäätelöä
Weingut Kracher Zweigelt Beerenauslese 2010, Burgenland, Itävalta

Juhlamenun hinta on à 160 € sisältäen viinit (huom. viinien osalta Antti Uusitalo varaa mahdollisuuden
pieniin muutoksiin). Ilmoittautumiset Jaanalle 10.9.2012 mennessä sähköpostitse. Osallistumismaksu
maksetaan etukäteen yhdistyksen tilille 227918-10660 jäsenkohtaista viitenumeroa käyttäen.
Pukeutumistoiveena on smokki tai tumma puku.

Syksyn ohjelma
Muita tilaisuuksiamme syksyn mittaan ovat:
Kaameimmat kouluruoat uusiksi - lokakuu
Norjan parhaat palat - marraskuu
Omat glögireseptit - tasting (12.12.2012, Vinoteekki)
Näistä tarkemmin elokuun jäsenkirjeessä ja yhdistyksen kotisivuilla www.iwfshelsinki.org.

Jäsenmaksut
Yhdistyksen jäsenmaksut vuodelle 2012 ovat:
* yksittäisjäsen 65,- €
* parijäsen 100,- €
* juniorjäsen (alle 36 vuotta) 35,- €
* juniorparijäsen (molemmat alle 36 vuotta) 50,- €
Jos et vielä ole maksanut jäsenmaksua, pyydämme hoitamaan asian pikimmiten näillä tiedoin:
• Saajan tilinumero: 227918-10660
• Saajan nimi: The International Wine & Food Society, Helsinki Branch ry.
• Viite: oma jäsennumerosi, tai jos et tiedä sitä, merkitse viestiin jäsenmaksu 2012 ja nimesi
• Euroa: (valitse summa, joka vastaa jäsenmuotoasi)
Jäsenkirjeet lähetetään sähköpostitse. Ole hyvä ja pidä sähköpostiosoitteesi ajan tasalla, niin saat
jäsenviestit ajantasaisesti. Jos sinulla ei ole käytössäsi sähköpostia, saat toki kirjeet postitse, mutta
pyrimme sähköiseen viestiin sen nopeuden, käytännöllisyyden ja edullisuuden vuoksi.
Mikäli yhteystiedoissasi tapahtuu muutoksia, ystävällisesti ilmoita asiasta rahastonhoitaja Matti
Sepälle, mieluiten sähköpostitse matti.seppa(at)samlink.fi.

Nautaan kesästä ja kaikista sen tarjoamista herkuista, hyvien viinien kera!

”Jos haluat olla päivän onnellinen, juo itsesi humalaan. Jos haluat olla
vuoden onnellinen, mene naimisiin. Jos haluat olla koko elämän
onnellinen, aloita puutarhan hoito."

