BIRGERIN TOTUUS
syystotuus
lehdet putoaa
Finaalin
jälkeen
tunnelmat
olivat joillakin voitokkaat ja joillakin pientä pettymystä, mutta hymyssä suin pääsimme kaikki kotimatkalle.

Birger Päijänne
Race 2011 Tulokset

Ilman haavereita ei ikinä purjehduksista pääse ja muutamia palaneita kasvoja, verisiä käsiä ja revennyt
purje yrittivät hidastuttaa matkaa.

Tulokset:
I osakilpailu 3.6.2011 (lys ajat)
I Umpli, 1:10,46
II Marina, 1:11,41
III Festivo, 1:12,12
Birger
Päijänne
Race
2011
Finaali
starttasi
Padasjoen
sataman
edustalta
27.8.2011.

II osakilpailu 7.7.2011 (lys ajat)
I Umpli 1:53,36
II Marina 1:57,35
III Festivo 2:06,16

Sää suosi erittäin hyvin kaikkia kolmea
venekuntaa ja miehistökin pääsi koko
ajan hommiin. Tuulta oli juuri sopivasti
ja aurinko porotti siniseltä taivaalta.
Kisa on ollut alusta alkaen hyvin tasainen ja etukäteen ei pystynyt ennustamaan mitään lopputuloksesta.Erot löytyivätkin aivan
viimeisellä taipaleella kun matkattiin pitkää matkaa vastatuuleen.
Tunnelma oli mahtavaa jokaisessa veneissä ja illalla levätessä pääsimme
nauttimaan mahtavista ruuista ja juomista. Heiman myöskin huomasi ruokakilpavarustelua. Myös tiukkaa pohdintaa
oli myytistä jossa lehtipuhaltimella
hankitaan lisää nopeutta purjeisiin.
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oluita mm. Tanskasta, Norjasta, Suomesta ja
Yhdysvalloista. Lisäksi valikoimaan on
saapunut sekä luomuoluita ja -siidereitä.
Tuotteita rajoitettu määrä, joten ole nopea
ettet jää paitsi näistä makuelämyksistä!

Onko kesä tarjonnut tuskaisen kuumaa
aurinkoa, piiskaavan kylmää sadetta,
stressiä lomapäivien vähyydestä tai jotain muuta katkeran olotilan aikaan saamaa tunnetilaa? Nyt on aika panna katkeruudelle piste. Tai jos kesäsi on ollut
hedelmällisen makea ja leppoisa, on nyt
korkea aika kokea hieman katkeruutta.

III osakilpailu 27.8.2011 (lys ajat)
I Marina 2:18,08
II Festivo 2:18,17
III Umpli 2:31,50
IV osakilpailu 28.8.2011 (lys ajat)

Maailman ympäri 80
päivässä

I Festivo 4:15,04
II Umpli 4:35,03
III Marina 5:17,24
Lopputulokset neljän osakilpailun jälkeen (lys)
I Festivo 9:51,49
II Umpli 10:11,16
III Marina 10:44,49

Katkera(n) Kesän
Loppu
Valmistaja: Great Divide Brewing
Kotimaa: USA
Oluttyyppi: Indian Pale Ale
Alkoholi: 9,5%
Koko: 0,355l
IBU 75
Väri läpitunkemattoman musta, jossa
vastavärinä kaunis valkoinen vaahto. Tuoksussa paahtoa, kahvia, ja humalaa. Maussa lämpöisyyttä, paahtoa,
kahvia, tervaista makeutta ja humalaa.
Mukava tumma olut joka on erittäin
tasapainoinen ja onnistunut tapaus.
Tämän oluen parissa on helppo rentoutua ja vain nauttia.

To 18.8 alkaen Birgerissä tarjolla
olutmaailman
helmiä,
pääosassa
voimakkaasti
humaloidut
alet,
teemalla
Katkera(n)
kesän
loppu.
Valikoimassamme on useita “humalaisia”
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Cafe Hoffi on
auennut!

Cafe Hoffi on Wetterhoffin Fredrika -talossa heinäkuussa 2011 avattu kahvila
Se tarjoaa päivittäin lounaskeittoa
klo 11 alkaen, muhkeat ja mehukkaat
suolaiset purtavat sekä makeat herkut, omasta keittiöstä tietenkin. Valikoimasta löytyy laadukkaat reilun
kaupan kahvit joista valmistuu myös
espressopohjaiset kahvit. Teet pääsee
nauttimaan
huippulaadukkaasta saksalaisesta teestä haudutettuna.
Cafe Hoffilla on myös A-oikeudet, sekä
laadukas olut- ja siiderivalikoima!

Oktoberfestin alkuperä
Oktoberfest on kaksiviikkoinen olutfestivaali, joka pidetään joka vuosi Münchenissä Theresienwiesenin aukiolla Saksassa
syyskuun ja lokakuun vaihteessa. Se on
yksi kaupungin historian kuuluisimmista tapahtumista ja maailman suurin ja
tuottoisin[1] kansanjuhla, johon osallistui vuonna 2002 kuusi miljoonaa ihmistä.
Oktoberfest-nimellä
lia myös muualla

Palokunnankatu 9
Avoinna
Ma - La 9:00 - 20:00

järjestetään juhympäri maailmaa.

Talviaika alkaa
Birgerissä

OKTOBERFEST 2011
19.9. alkaen

Su 4.9 alkaen palvelemme teitä jälleen
sunnuntaisin klo 16-24.

Oktoberfest -oluet ja -ruoat tarjolla 19.9-2.10. Olutravintola Birgerissä!
Hanassa
Paulaner
Oktoberfestbier
ja Weihenstephaner Festbier, pullossa tarjolla Löwenbraun sekä Spatenin festivaalioluet! Tapastorstaina
myös herkkuja Saksalaiseen tapaan!
Tervetuloa maistamaan!
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