Savo-Karjala paikalliskapituli 23.4.2022
Kapituli-info
Arvoisat rotissöörit!
Kokoonnumme Savo-Karjala paikalliskapituliin Kuopioon lauantaina
23.4. klo 14.00. Samalla juhlistamme myös vuoden 2022 Kilpipäivää.
Alla tapahtuman ohjelma, menu ja muutamia käytännön asioita.
Kapitulin ohjelma Sokos Hotel Puijonsarvi
Ilmoittautuminen klo 14Tastingit (tee, olut, gin) klo 15-16
Installoitavien installointiharjoitus klo 16.30
Muut saliin ja installointi klo 17-18.15
Alkupuhe
Alkumaljat ja menun esittelyt 18.15-18.30
Grand Diner klo 18.30-22
Kiitospuhe
Keittiön kiitokset 22-22.15 ja tilaisuus päättyy 22.30
Instagram: @rotisseurssavo
#savokalevala22 #rotisseurssavo
#rotisseursfinland #worldchaineday #chaineday

Tastingit klo 15-16
Iltapäivän ohjelmaan on järjestetty kolme erilaista workshopia, jotka
kaikki ovat luonteelta tastingeja. Vaihtoehdot ovat tee-, olut ja
gintasting. Tastingeihin ilmoittautuminen on tapahtunut kapituliilmoittautumisen yhteydessä.
Installointi
Installointi suoritetaan samassa salissa, missä Grand diner
järjestetään. Ennen installointia suoritetaan lyhyt installointiharjoitus,
jossa tulee olla mukana arvonvaihtajat, uudet installoitavat ja OMGD
-installoitavat. Harjoitus järjestetään kello 16.30–17 Ravintola
Puijonsarven esiintymislavalla. Itse installointi alkaa kello 17 ja sen
avaa Chancelier, Membre du Conseil Magistral, Juha Ojamo.
Installoijana toimii Membre du Conseil d'Administration, Membre du
Conseil Magistral Ari-Pekka Parviainen. Installointia seurataan
ravintolasalissa illallispöydissä omilta paikoiltaan.
Paikalla on valokuvaaja, joten toivomme, että kapitulivieraat eivät
installoinnin aikana kulkisi kuvaamassa, eivätkä käyttäisi salamaa
juhlallisuuden aikana. Kapitulin kuvat julkaistaan tapahtuman jälkeen
Savon Voutikunnan Facebook-sivulla, facebook.com/rotisseurssavo
Erikoisruokavaliot
Ilmoittautumislomakkeella on kysytty erityisruokavalioista ja se
näkyy teidän ilmoittautumisvahvistuksessa. Jos teillä on jäänyt tämä
ilmoittamatta, niin asian voi pikaisesti ilmoittaa savo@rotisseurs.fi
sähköpostiin.

Grand diner
Hotelli Puijonsarven keittiöpäällikkö Simo Raatikainen on
suunnitellut yhdessä henkilökuntansa kanssa upean, paikallisia
makuja sisältävän menun. Sopivat viinit on valinnut Toomas
Tuovinen Collusion Wine Groupista. Tarjoilusta vastaa Chef de Table
Mervi Kröger.
Menu
Kurpitsakeittoa ja paistettua tattia
Muikkuterriiniä, siianmätiä ja piimäkastiketta
Ylikypsää karitsan entrecotea, palsternakkaa ja sitruunatimjamikastiketta
Tyrniposset ja lakritsaa
Vadelma-suklaamoussea
Viinit
Alkumaljana Capitano-tonic
Josep Masachs Cava Cami Flors Brut Nature
Camparo Langhe Bianco
Arndorfer Zweigelt Landwein
Carpinus Late Harvest Furmint
Tenuta Tamburin Malvasia de Castelnuovo
Kahvin avec Lignell & Piispasen likööri / konjakki tai Kova tee

Pukeutuminen
Installoinnin ja Grand Dînerin pukukoodi miehillä on smokki tai
tumma puku ja naisilla pitkä iltapuku sekä käädyt. Arvonvaihtajat
tulevat installointiin ilman käätyjä.
Kysymykset ja kommentit
Kysymyksiä kapituliin liittyen voi laittaa Chaîne des Rotisseurs Savo
ry:n osoitteeseen savo@rotisseurs.fi tai Chaîne des Rotisseurs
Kalevala ry:lle salosami63@gmail.fi.
Saapuminen ja pysäköinti
Original Sokos Hotel Puijonsarven osoite on Minna Canthin katu 16,
70100 Kuopio. Päiväkokousvieraille on käytettävissä maksuttomat
pysäköintipaikat hotellirakennuksen sisäpihoilla ja autohallissa.
Paikat täyttyvät tulojärjestyksessä. Auton rekisterinumero tulee
syöttää saapuessa aulassa olevaan parkkijärjestelmään, jolloin
pysäköinti on maksuton tilaisuuden ajan. Yön yli viipyville vieraille
pysäköintimaksut 10 € - 19 € / vrk.
Lisätietoa kapitulista saa voutineuvoston jäseniltä. Autamme
mielellämme. Lämpimästi tervetuloa Savo-Karjalan
paikalliskapituliin Kuopioon!
Juhani Simpanen
Bailli de Savo

Sami Salo
Bailli de Kalevala

