BIRGERIN TOTUUS
kesatotuus
hot hot hot

Birger Päijänne
Race 2011

Olutravintola Birger
siirtyy kesäaikaan
Maanantaista 30.5. alkaen siirrymmä
jälleen kesäaukioloaikoihin, avaamme
siis ma-la klo 16:00!
Kesäsunnuntaisin olemme suljettu!

Birger Päijänne Race 2011 starttasi
käyntiin 3.6.2011.
Iltapäivä oli mitä mainioin ja tarjosi
runsaasti tuulta ja ajoittaisia kovia
tuulahduksia jotka saattoivat purjeveneet välillä jopa vaaka-asentoon.

Hyvää Juhannusta!
Totuus toivottaa kaikille oikein hyvää juhannusta.

3 taistelevaa venettä kilpasivat pitkään rinta rinnan kunnes tuulisemmalla alueella isopurjeiset pedot
lähtivät nostattamaan vautia reippaasti jättäen pienemmäin taakseen.

Juhannuksena varsinkin sinkkunaisten on tapana tehdä juhannustaikoja.
Niitä on lukuisia erilaisia ja tässä
muutama ehdotus:

Miehistön ei tarvinnut maata paikallaan vaan, joka hetki piti jostain kiristää tai vaihtaa puolta.
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Tulevan puolisonsa näkee, kun menee
juhannusyönä
kosken
keskelle vesikivelle istumaan ihan alasti,
ainoastaan
olkiside
vyönä.

Duffman! Nyt sitä saa sitten täältäkin, pitihän sitä Homer Simpsonin
lempijuomaa maistaa heti alkuunsa.
Hauskaa tässä juomassa on se, ettei
Simpsonien
luoja
Matt
Groening ole antanut tälle lupaa vedoten alaikäisten alkavan juomaan.
Panimon
päämaja
luultavasti
sijaitsee Espanjassa, mutta sen enempää ei nopeasti löytynytkään tietoa.

Kun juoksee alasti saunasta tullessaan
juhannusyönä
ruisvainion
ojia,
niin
yhdeksännessä ojassa tulee sulhanen vastaan.
Neito voi kuunnella juhannusyönä
käen kukuntaa. Niin monta kertaa kuin
kukahtaa, niin monta vuotta on sulhasen löytymiseen. Jos ei kuku lainkaan, tulee sulho vielä samana vuonna.

Täytyy kyllä sanoa, että kyllä näin
Simpsonit fanina tämä on ihan mukava
uutuus päivittäiskaupassa ja olutravintoloissa. Voit hetken aikaa istuuntua
Moen baariin ja nauttia ja sanoa Duff Me!
Hyvin pehmeä miedohko maku, voisi sanoa makea ja laiha. Pullo minkä ottaisin mukaan saunaan ja kiskoisin ilomielin normaalin suomalaisen kaljan
sijaan. Todella hyvä janojuoma mutta
tämän jälkeen kannattaa myös ottaa
joku vähän syvemmän makuinen perään.

Maailman ympäri
80 oluessa

Ehdottomasti
tätä
kannattaa
kokeilla
pullo
tai
vaikka
pari.
Arvosana: 3,5 (1-5)

Valmistaja: Intoduff S.L
Kotimaa: EU:n alue (Tällä hetkellä
Belgia)
Oluttyyppi: Lager
Alkoholi: 4,7%
Koko: 0.33 l
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