
Chaîne des Rôtisseurs Finlande
Association Mondiale de la Gastronomie

 
 

 

Chaîne des Rôtisseurs Lappi r.y.

Jäsenkirje 13-2022
Tervetuloa ruokailemaan

$Arvo$ $Etunimi$ $Nimi$

 

***
 

Kokoonnumme 24.9. Sky kitchen&view
Nyt meillä on Sky Kitchen & View ravintolaillan paketti kasassa. Kokoonnumme yhdessä nauttimaan
syksyistä ateriaa yhteen maineikkaista kilpiravintoloistamme. Pääsemme maistelemaan tulevan kauden
menuuta ja ruuan yhteyteen on mahdollisuus ottaa myös menun mukainen juomapaketti. Mukaan ovat
tervetulleet myös ei jäsenet ja heille myös voutikunta antaa osallistumiseen jäsenen tukiosuuden.
TERVETULOA

Kokoonnumme lauantaina 24.9. kello 19.00 Sky Ounasvaaralle. Mukaan käädyt.

Menu
Siikaa, kermaviiliä ja fenkolia

**

Poron entrecotea, maa-artisokkaa ja paistinkastiketta

**

Juustovalikoima

**

Oliiviöljykakkua, hillaa ja jugurttia

**

Kahvi tai tee avec

 

Juomapaketin kukin kustantaa itse ja maksaa paikanpäällä.Viinipaketti kolmella kaadolla 34€ / henkilö.
Voutikunta tarjoaa alkumaljan ja avecin kahvin tai teen seuraksi.
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Menun hinnaksi olemme voutikunnan tuella sopinneet 60€ / henkilö. Maksu ilmoittautumisen
yhteydessä Lyytiin.

 

ILMOITTAUTUMINEN 19.9 kello 10.00 mennessä LINKKI

https://www.lyyti.in/Syysateria_Sky_KitchenView_7369

 

AJANKOHTAISTA:
Jäsenetuus
Olemme saaneet kaikille järjestömme jäsenille tarjotun jäsenetuuden. Saariselällä Santas Hotel
Tunturin kilpiravintolamme Kaltio tarjoaa -15% alennuksen jäsenkorttia vastaan listaruokailuista.
Hieno avaus alueemme kilpiravintolalta, kiitos tästä!

Kilpiarvintoloiden tiedot ajantasalle
Pyydän myös kilpiravintoloiden yhteystietojen päivitystä. Tarvitsemme tiedot kilpimaksun laskutukseen
ja mm. mahdollinen verkkolaskutusosoite olisi tärkeää saada. Tästä on taholtani lähtenyt myös
sähköpostia ao. Toivon vielä reagointia siihen. Kiitos

                                                                                                                                                                                

Lapin alueen kilpiravintolat
Ravintola Takka Olos, Muonio

Ravintola Ämmilä Levi, Kittilä

Kotaravintola Sarakka Ylläsjärvi

 Ravintola Gaissa Rovaniemi,

Ravintola Monte Rosa Rovaniemi

Ravintola Sky Kitchen&View Rovaniemi,

Ravintola Petronella Saariselkä

Ravintola Kaltio Saariselkä,

Ravintola Merihovi Ravintola,

Arctic Restaurant Rovaniemi

KILPIMYYMÄLÄ: ChocoDeli Rovaniemi

---------------------------------------------------------

https://www.lyyti.in/Syysateria_Sky_KitchenView_7369
https://www.laplandhotels.com/FI/lapin-hotellit/olos/lapland-hotels-olos/ravintola-takka.html
https://www.hulluporo.fi/ravintolat/ravintola-ammila/#fndtn-ruokalista
https://www.kotaravintolasarakka.com/
https://santashotels.fi/lappiravintola-gaissa/
https://fi.monterosa.fi/
https://www.laplandhotels.com/FI/lapin-hotellit/rovaniemi/lapland-hotels-sky-ounasvaara/ravintola-sky-kitchen-view
https://ravintolapetronella.fi/
https://santashotels.fi/ravintola-kaltio/
https://www.merihovi.fi/fi/merihovirestaurants/ravintola-merihovi/
https://www.arcticlighthotel.fi/fi/syo-juo/arctic-restaurant
https://chocodeli.fi/


Tervehtien Martti Kotakorva
Bailli de Laponie

lappi@rotisseurs.fi
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Lisää tapahtumia, uutisia ja tietoa:
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