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Hyvä Klubin jäsen
Klubin viikkokirje on ilmestynyt 16.8.
http://www.klubi.biz/viikkokirje.html

Ensi viikolla 19.-25.8.

Maanantai 19.8. klo 10.00
Klubi avautuu kesätauon jälkeen.

Maanantai 19.8. klo 11.00
Perinteinen uutispuuro
MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila kertoo maatalouden kuulumisia.
Klubi tarjoaa ruispuuroa jäsenilleen.
Ohjelmassa rukiin sakoluvun arvaus. Lähimmäksi arvanneet palkitaan.
Isäntänä Jari Karpakka.
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Tiistai 20.8. klo 13.00
Bridgen syyskausi alkaa.

Tiistai 20.8. klo 15.00
Iltapäivämatinea (avec ja ystävät)
Puheenjohtaja Matti Viljanen 70
Toiveena mukavaa ja rentoa yhdessäoloa - ei lahjoja eikä puheita.
Klubi tarjoaa lasin talon kuohuviiniä.
Matinean esiintyjinä Klubin kuoron ja puhallinorkesterin yhtyeet sekä taiteilijajäseniä
Henrik Lambergista ja Jaso Sasakista aina Timo Närhinsaloon.
Isäntänä Aarno Cronvall.

Keskiviikko 21.8. klo 18.00
Sikari-ilta
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Torstai 22.8. klo 19.00
Klubi-ilta
Mitä tapahtuu Euroopassa? Entä Virossa ja Suomessa?
Vieraana riigikogun toinen varapuhemies ja entinen pääministeri Siim Kallas.
Isäntänä Jarmo Virmavirta.
Iltapala klo 17.30 – 19.00
Iltapala 19€
Savustettua porsaanfilettä ja paahdettua perunaa
Katkarapusalaattia
Vihersalaattia ja vinegrettiä
Talon vaaleaa ja tummaa leipää sekä levitettä
Omenapiirakkaa ja vaniljakermaa
Kevyt iltapala 14€
Katkarapusalaattia
Vihersalaattia ja vinegrettiä
Talon vaaleaa ja tummaa leipää sekä levitettä
Omenapiirakkaa ja vaniljakermaa:
Ilmoittautuminen iltapalalle Klubin ilmoittautumisjärjestelmän kautta.

Tervetuloa
Helsingin Suomalaisen Klubin
Ravintolaan
Aloitamme ravintolatoimintamme Helsingin Suomalaisen Klubin
ravintolassa 19.8. uutispuuron merkeissä alkaen klo 11.00.
Uutena ravintoloisijana teitä palvelee Petri Väänänen tiimeineen ja haluamme tarjota
makuhermoillesi kaikkein parasta ja viikkoosi täydellisen hetken. Meillä saat takuuvarmaa
perinteistä - ja ilahdut myös halutessasi uusista vivahteista.
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Meille on erityisen tärkeää jäsenien toiveiden toteuttaminen
ja perinteiden kunnioittaminen.
Klubilla saat viimeistellyn ruokanautinnon, joka elää kevään sesongin,
syksyn sadon ja talven juhlahetken mukaan.
Blinit, madekausi ja rapusesonki maistuvat huippulaatuisina.
Lista kumartaa klubin ruokaperinteille tuoden mukanansa myös uusia tuulahduksia.
Läskisoosi on ja pysyy, vorschmack ja tartarpihvikin järjestyvät.
Klassisesta keittiöstä löytyvät myös ne ruuat, jonne on haettu maailmalta raikkaita
vivahteita.
Käy tutustumassa menuihin ja palveluihimme uusilla www-sivuillamme klubinravintola.fi.
Perinteinen kantapöytälounas jäsenille hintaan 9,90€.
Lämpimästi tervetuloa tutustumaan meihin ja palveluihimme!
Petri Väänänen, ravintoloitsija
Laura Kartano, ravintolapäällikkö
Hannu Heikkilä, keittiöpäällikkö

Jäsenalennusten myöntäminen
Klubiravintolassa
Kanresta Oy:n ja Klubin välisen sopimuksen mukainen jäsenalennus
25 % Klubiravintolan listahinnoista seuraavien periaatteiden mukaisesti.
Listahinnat ovat hintoja, jotka veloitetaan ravintolan asiakkaalta
normaalisti ravintolassa asioidessa silloin, kun tilaisuuden tarjoilua ja
sen hinnoittelua ei ole erikseen sovittu Klubiravintolan kanssa.
1) Jäsen yksin saa jäsenalennuksen.
2) Jäsenen puoliso ja alaikäiset lapset saavat jäsenalennuksen
jäsenen maksaessa ko. seurueen laskun.
3) Muissa seurueissa vain Klubin jäsenet saavat jäsenalennuksen käyttämästään
Klubiravintolan tarjoilusta riippumatta siitä, kuka laskun maksaa.
4) Jäsenalennusta ei saa valmiiksi jäsenhinnoitelluista tuotteista kuten esimerkiksi
kantapöydästä, klubi-iltojen jäsentarjoiluista, olohuoneen jäsentuotteista
tai muista jäsenille tarjotuista erikoishinnoista,
jotka ovat jo valmiiksi vähintään 25 % alennettuja hintoja.
Jäsenyyden voimassaolo on pystyttävä näyttämään toteen kysyttäessä.
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JÄSENLUETTELO

Klubin edellinen jäsenluettelo ilmestyi loppuvuonna 2016.
Johtokunta päätti tehdä uuden luettelon.
Jäsenten tietojen päivitykset (valokuva, titteli) pyydetään toimittamaan
sihteerille 15.9. mennessä (sihteeri@klubi.fi).
Valokuvan tulee olla passikuvatyyppinen (puku, paita ja solmio).
Sihteeri kuittaa saadut päivitykset vastausviestillä.

Klubiterveisin ja tervetuloa jälleen aktiivisesti mukaan toimintaan!
Inkeri Lohivesi
Klubin sihteeri
040-756 9665

