BIRGERIN TOTUUS
toukototuus
aurinko paistaa terassille
Olutravintola Birgerille luovutetussa asiakirjassa lukee seuraavasti:

Pilsner Urquell
Quality League 2010

”Pilsner Urquell by the grace of our
inspiringly orginal brewmaster, who in
1842, created the world first golden beer,
and on behalf of all who followed in brewing
it, we greet our trusted and well beloved
Oluravintola Birger
We endow special trust and confidence in
the loyalty, bravery and honorable conduct and do by those present and recognize
this
establishment
successful
admission
in
our
loyal
alliance.
We appoint this establishment as National
Winner of Pilsner Urquell Quality League.
We believe that you will propagate and
glorify
the
name
of
the
first
golden
beer,
Pilsner
Urquell”

Olutravintola Birger on saavuttanut
jälleen mainetta ja kunniaa Pilsner
Urquellin tiimoilta, ravintolamme voitti suomen Pilsner Urquell hanaravintoloiden välisen laatuliigan ja voittoa juhlistettiin keskiviikkona 20.4.
Juhlatunnelmaa kohottamassa oli maanmainio QUAD -orkesteri.
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seen. Sitä täytyi pitää paikallisessa
jäätelötehtaassa kolme viikkoa, jonka
jälkeen se valutettiin uuteen säiliöön. Jäätynyt vesi jäi vanhaan astiaan.
Näin lähtötason 10% Imperial Stoutista
saatiin 32% Taktista ydin pingviiniä.

Terassikahvila
Birgitta

Koko prosessin ajan heillä oli tapana pelleillä ja kuvata se osittain
mainostarkoituksessakin YouTubeen/Vimeolle päätyvälle videolle. Valmistajilla oli päällään pingviiniasut, jopa
koirallakin. Välillä kokeiltiin rajoja palloilemalla alasti pakkasessa.
Arvosana: 3- (1-5)
Tuoksu 6 (1-10) +
ulkonäkö 4 (1-5) +
maku 5 (1-10) +
suutuntuma 3 (1-5) +
yleisvaikutelma 12 (1-20)

Terassikahvila
Birgitta
palvelee
Hämeenlinnan toripuiston historiallisessa
paviljonkirakennuksessa,
Raatihuoneenkadun
varrella.
Asuntomessuille
2007
kunnostetun
puiston, sekä pylväiköt on suunnitellut arkkitehti Armas Lindgren
ja ne otettiin käyttöön vuonna 1911.
Kesäaikaan
ta pääsee
valikoiman
lun kera,

Olut sopii erittäin hyvin erikoisuutta hakevalle ja kokemusta kaipaavalle. Tämä on erittäin voimakasta ja tunnet juovasi kerrankin vahvaa olutta!

iltapäivän
auringosnauttimaan laadukkaan
ja ystävällisen palvemannermaiseen tyyliin.

Olemme avoinna sään salliessa päivittäin, iltapäivästä aina puoleen yöhön.

Maailman ympäri
80 oluessa
Valmistaja: BrewDog
Kotimaa: Skotlanti
Oluttyyppi: Erikoisuus
Alkoholi: 32%
Koko: 0,33
IBU: N/A
Tämä on Brewdogin yksi hauskimpia
saavutuksia
taistella
Saksalaisia
olutkehittäjiä
vastaan.
Vahvan alkoholipitoisuuden olut sai
jäädytysprosessissa jossa oluen lämpötila laskettiin -20 celsius-astee-
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