Kalevan Suuntatyttöjen ja Kalevan karhujen

Juhlallinen isänpäivälounas
Sunnuntaina 11.11.2018
Kalevan kirkon alasalissa
Kattaukset kello 12.00 ja kello 14.30


MENU
 Alkukeitto
 Vihersalaatti, coleslaw, rosolli, porkkanaraaste
 Silakkarullat, sinappisilakat, silli, graavia lohta, savukala
täytteiset kanamunat
 Leipälajitelma ja levitteet
 Juomat: vesi, mehu, maito, kotikalja
 Uunikala, riistapata
 Uuni juureksia ja perunoita
 Kahvi ja tee, pikkuleipiä ja isänpäiväkakku
 Elävää musiikkia
Lounas on avoin kaikille.
Pöytävaraukset: tiistaihin 6.11. mennessä Kirsti ”Kippara” Nurmiselle, puh. 040 5402
792, kippara@gmail.com Ilmoitattehan seurueenne koon lisäksi mahdolliset
erityisruokavaliot sekä kumpaan kattaukseen olette tulossa.
Hinnat: aikuiset ja yli 15-vuotiaat 25 €, 14-vuotiaat ja nuoremmat 1 € / ikävuosi
Tapahtuman tuotto käytetään lippukuntiemme toiminnan tukemiseen. Maksun voi
maksaa myös etukäteen suoraan pankkitilille: Kalevan Karhut FI18 1509 5000 0093
84, viesti: ”Isänpäivälounas”, varaajan nimi ja henkilömäärä.
Lämpimästi tervetuloa!
Kalevan Suuntatytöt ja Kalevan Karhut

Talkooinfoa partiolaisille ja kotiväelle
Lippukuntien jäsenet kotijoukkoineen ovat lämpimästi tervetulleita auttamaan juhlallisen isänpäivälounaan
järjestelyissä. Talkoisiin osallistuville tarjoamme palkkioksi lounaan maksutta. Ja muistakaa mainostaa
lounasta tutuille, sukulaisille, naapureille ynnä muille. Lounas on avoin ihan kaikille, ei pelkästään
partiolaisille.

Tehtäviä ennen viikonloppua
asiakkaiden hankkimista, ruoka-aineiden hankkimista, ruokien valmistusta, leipomista, Mahtavaa olisi myös
saada lapsilta ja nuorilta musiikkiesityksiä lounaalle tunnelmaa luomaan.

Tehtäviä lauantaina 10.11.
Keittiö toimii klo 8 alkaen ja salia valmistellaan klo 10 alkaen: ruokien valmistaminen, astioiden etsiminen ja
putsaaminen, lämpölevyjen testaaminen, pöytien ja tuolien kantaminen, pöytäliinojen asettelu, servettien
taittelu, salin koristelu noin 11 alkaen, astioiden asettelu..

Sunnuntaina 11.11. kahdessa vuorossa
Kun tulet aamuvuoroon noin kello 9, ehdit itse syömään jälkimmäiseen kattaukseen kello 14.30 alkaen.
Iltapäivävuorolaiset voivat tulla syömään ensimmäiseen kattaukseen kello 12.00 alkaen ja jäädä sen jälkeen
talkoilemaan. Tehtäviä mm: ruokamaksut, adventtikalenterimyynti, valokuvaus, raportointi, keittiötyöt,
tarjoilulinjan kattaminen alasalissa, ruokien lähetys ja kuljetus ala-saliin, pöydän täydennys, asiakkaiden
pöytiin ohjaus, astioiden keräys pöydistä, astioiden kuskaus tiskiin, salin tyhjennys & siivous tilaisuuden
lopuksi, ylijäämäruuan myynti, keittiöiden siivous..

Ilmoittautuminen talkoisiin
Talkooväkeä pyydetään ilmoittautumaan Kirsti "Kippara" Nurmiselle tiistaihin 6.11. mennessä, puh. 040
5402 792, kippara@gmail.com tai palauttamalla alla oleva lappunen omalle johtajalle, joka toimittaa tiedot
Kipparalle. Ilmoittautumisen yhteydessä kertokaa, minkä ajan olette käytettävissä ja mistä tehtävistä
erityisesti olette kiinnostuneita. Kippara ottaa yhteyttä ilmoittautuneisiin ja sopii yksityiskohdista.

----------------------------------------------- Leikkaa tästä ------------------------------------------------Palautetaan omalle johtajalle tai suoraan Kipparalle 6.11. mennessä
Meiltä ollaan kiinnostuneita tulemaan talkoilemaan Isänpäivälounaalle!

Nimi/nimet: ___________________________________________________________________
Puhelinnumero: _______________________________________________________________
Ajankohta/-kohdat: ____________________________________________________________
Kiinnostusta erityisesti seuraaviin tehtäviin:

