Lämpimästi tervetuloa yhdistysten yhteiseen
rapujuhlaan maanantaina 2. syyskuuta 2019!
Rapujuhlien aika on täällä!

Lämpimästi tervetuloa yhdistysten yhteiseen rapujuhlaan maanantaina 2. syyskuuta 2019!

Nämä perinteiset Hotelliportieerien, Keittiömestarien, Baarimestarien ja Hovimestarien yhteiset rapujuhlat aloitamme klo 18.30 Ravintola
Perhossa (Mechelininkatu 7, 00100 Helsinki). Juhlien jatkoille siirrytään klo 23 aikoihin Bierhaus Muncheniin. Dresscode: Smart casual.

MENU
Kermaista kantarellikeittoa ja talon leipävalikoima (L, G*)

Kotimaisia rapuja, paahtoleipää ja tilliä (L, G*)
Rapuja tarjoillaan 10 kpl / henkilö
TAI
Latva-artisokkaa, paahtoleipää ja sitruunamajoneesia (L, G*)

Tyrniposset (L, G)

Rapujuhlilla tulemme myös nauttimaan juhlaan sopivia juomia.
Kiitos näistä FBSK ry:n kannattajajäsenille! Juomamenun julkaisemme ja lähetämme ilmoittautuneille sähköpostitse ennen juhlaa. Kippis!

L = laktoositon
G = gluteeniton
G* = saatavana gluteenittomana

Ilmoittautumisia otamme vastaan tiistaihin 20.8. klo 24 saakka. Avecit ovat tervetulleita! Ilmoittautumiset pyydämme täyttämällä sähköisen
lomakkeen osoitteessa https://forms.gle/A6gFWguwmCba1z1g7
Lomakkeella voit ilmoittaa itsesi lisäksi myös yhden avecin.

Rapujuhlan illalliskortin hinta on 60 euroa. Suoritathan maksun
viimeistään 20.8. FBSK ry:n tilille FI81 2124 1800 0081 58.
Merkitse viestikenttään maksamiesi osallistujien nimet. Mikäli tarvitset laskua, voit pyytää sitä ilmoittautumisesi yhteydessä.

Lisäkyselyt pyydämme lähettämään osoitteeseen laura(a)fbsk.fi.

Tänä vuonna juhlan järjestää FBSK ry. Tervetuloa!

---

In English

Welcome to crayfish party on Monday 2nd September 2019 at 6.30 pm to Restaurant Perho (Mechelininkatu 7, 00100 Helsinki). Afterparty will be
held after 11 pm at Bierhaus München (Töölönlahdenkatu 1, 00101 Helsinki). Dresscode: Smart casual.

MENU

Creamy chanterelle soup and selection house breads (L, G*)

Finnish crayfish, toast and dill (L, G*)
10 pcs of crayfish is served per person
OR
Artichoke, toast and lemon mayonnaise (L, G*)

Sea buckthorn posset (L, G)

At the crayfish party we will have drinks suitable for the event. Thank you FBSK's supporting members! Drink menu will be published and sent via
email to crayfish party participants before the party. Cheers!

L = lactose free
G = gluten free
G* = available as gluten free

Please sign up at latest at midnight on 20th August. Dates are welcome, too! We kindly ask you to sign up by filling a form online https://forms.gle/
A6gFWguwmCba1z1g7 With this form you can sign up also one date.

Price for this dinner party is 60 euros. Please make the payment at latest on 20th August to FBSK ry, IBAN FI81 2124 1800 0081 58. Write the
names of people you paid for as a payment note. If you require an invoice you can ask for it while you sign up online.

If you have any questions please contact laura@fbsk.fi

This year the party is organized by FBSK (Finland's Bartender's and Supporter's Club). Welcome!

Nähdään rapujuhlassa!
See you at the crayfish party!

P.S. Täältä löytyy vinkit vielä rapujen syömiseen (suomeksi) https://kotiliesi.fi/ruoka/rapujen-syontiohjeet/ ;)

