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TULEVAISUUDEN YSTÄVÄT VIETTÄVÄT
KESÄJUHLAA kuohuviinin ja oluen merkeissä perjantaina 4.6.2004 klo 18 – 23
Pakin talossa, Etupellontie 2 A 00680 Hki Itä-Pakilassa
Bussi 64 (Rautatientorilta) Etupellonpuiston pysäkki tai 54 (Itäkeskuksesta) Klaukkalan puisto puhelinluettelo s. 65/DL-83
Tilaisuuden hinta 32 euroa maksetaan etukäteen yhdistyksen tilille SAMPO 800019-897530.
Nautiskelijan juomakriitikko Ismo Järvinen tutustuttaa kuohuviiniin ja samppanjan saloihin sekä toisessa maistelussa oluisiin.
Noutopöydässä on tarjolla mahan täyttäviä salaatteja, lihaisia makkaroita sekä jälkiruoaksi marja-jogurttihyytelöä sekä kuivakakkua.
Kuohuviinin saloihin johdattava alustus ja neljän eri kuivan kuohuviinin maistaminen alkavat tasan klo 18.30. Tämän jälkeen kuohuviinejä voi nauttia noutopöydän antimien kanssa.
Syömisen jälkeen perehdytään oluen eroihin neljän erityylisen, voimakasmakuisen oluen avulla. Tämän jälkeen oluet voi testata mm.
makkaroiden ja hapankaalin kanssa. Jälkiruoan kera nautitaan kahvin lisäksi Muskatelli-kuohuviiniä sekä kirsikkaolutta.
ISO-standardin mukaiset maistelulasit tulevat yhdistyksen puolesta. Viiniä on tarjolla henkilöä kohden reilut kaksi kolmasosa pulloa,
puoli litraa, sekä olutta yhteensä reilu puolen litran tuoppi. (Mikäli haluat enemmän kyytipoikaa, voit tuoda omien mieltymystesi
mukaisia juomia.)
Tilaisuudessa maistettavat kuohuviinit, samppanjat sekä oluet ovat alustavasti (ilman sitoumusta):
Perinteisellä eli samppanjamenetelmällä valmistetut KUOHUVIINIT (alussa Alkon nro):
8911

Codorniu Cava Clasico Seco NV (Espanja)

581947

Altenberg Grüner Veltliner Sekt (Itävalta)

SAMPPANJAT:
582357

Nicolas Feuillatte Champagne Premier Cru Brut NV

8715

Bollinger Champagne Special Cuvee NV

OLUET:
790544

Orval Trappist (6,2 %) (pintahiivaolut) (Belgia)

9472

Schneider Hefe-Weisse (5,4 %) (vehnäolut) (Saksa)

793174

Paulaner Premium Pils (4,9 %) (Saksa) sekä Laitilan Kukko Pils (4,5 %) (Suomi)

JÄLKIRUOKAJUOMAT:
8776

Tosti Asti NV (makea muskatellikuohuviini) (Italia)

798773

Lindemans Kriek (3,5 %) (kirsikkaolut) (Belgia)

TERVETULOA ja tuo mukaan ystäväsikin sekä muut kiinnostuneet!

Yhdistyksen puolesta

Ismo Järvinen ja Helena Creutz

Sitovat ILMOITTAUTUMISET ma 31.5.2004. mennessä sähköposti ismo.jarvinen@nautiskelija.fi tai puhelin (09) 773 2217 tai fax
(09) 773 1403. Ilmoita ehdottomasti nimesi (myös muiden osallistujien) ja puhelinnumerosi. Tilaisuuden hinta 32 euroa on maksettava yhdistyksen tilille SAMPO 800019-897530 ti 1.6.2004 mennessä.

