SYYSPÄIVIEN RAVINTOLAPALVELUT
LOUNAS JA ILTAJUHLAN ILLALLISKORTIT
SRAL ry:n Syyspäivät ja syyskokous pidetään 16.-17.11.2012 Lahdessa, kokouskeskus
Fellmanniassa. Katso tarkemmin kerhon kotisivulta www.oh3ac.fi viimeisine päivityksineen tai yleisesittely juuri ilmestyneestä marraskuun Radioamatööri-lehdestä.
Syyspäivien osanottajien muonituksesta vastaa Fellmannian tasokas ravintola, joka
sijaitsee samassa kerroksessa, alle 30 metrin päässä kaikista esitelmä- ja luentosaleista. Fellmannian hinnoittelu on erittäin amatööriystävällinen:
- Kahvi 1 €
- Aamupuuro 1 €
- Kahvi ja kahvileipä (makea/suolainen) 2,80 €
- Lounas 9 €
(klo 11:00 -14:30)
- Illalliskortti 30 €
(klo 19:00- 23:00)
Fellmannian ravintolassa tai esitelmätilojen väleissä olevissa pöytäryhmissä voi koko
päivän istua itsekseen tai mieluimmin nauttia hyvässä seurassa kahvia, muita juomia
tai syödä pienempää tai isompaa purtavaa.

Aamukahvi ja -puuro 1 € + 1 € klo 08:00 - n. 17:30
Fellmannian toisessa kerroksessa sijaitseva ravintola aukeaa lauantaiaamuna jo klo 08:00.
Matkasta väsyneille tai muuten puhtia kaipaaville on tarjolla ravitseva aamupuuro 1 €:lla.
Kahvikuppi maksaa koko päivän 1 €:n ja kyytipojaksi voi ostaa joko makean tai suolaisen
kahvileivän 1,80 €:lla. Kahvilan linjastosta löytyy sämpylää ja muutakin apetta kaikkeen
nälkään.
Ravintolalla on A-oikeudet, ja anniskelualuetta ovat koko 2. kerros eli kaikki luento- ja
esitelmäsalit paitsi auditoriota. Oluen lisäksi on tarjolla mm. viiniä.

Lounas 9 € klo 11:00-14:30
Buffetlounaan aika on klo 11:00-14.30. Lounaan hinta 9 €.
Lounasateria on seuraava:
- Härkäruukku
- Perunat
- Salaattipöytä
- Ruokajuomana vesi tai kotikalja
- Kahvi sekä kasvisvaihtoehto.
- Muuksi ruokajuomaksi voi lunastaa oluen, viinin tai vast.
Lounaan voi maksaa suoraan ravintolan kassalle tai lunastaa lounaslipukkeen OH3AC:n
respasta.

Iltajuhla 30 € klo 19:00-23:00
Iltajuhla pidetään Fellmannian ravintosalissa. Iltajuhla alkaa klo 19:00.
Ne Syyspäivien osanottajat, joilla ei ole majoitusta Lahdessa mutta haluavat osallistua
iltajuhlaan, voivat syyskokouksen päättymisen ja iltajuhlan alkamisen väliseksi ajaksi (n.
17:30-18.30) siirtyä odottamaan hyvään seuraan kadun toisella puolella, n. 50 metrin
päässä olevaan hotelli Cumuluksen "Huviretki"-ravintolaan. Cumuluksesta löytynee myös
tarvittaessa tila vaatteiden vaihtoon.

Iltajuhlan alustava ohjelma on julkistettu mm. kerhon kotisivulla www.oh3ac.fi ja
marraskuun Radioamatöööri-lehdessä.
Iltajuhlan menu on seuraava:
- Lohisalaatti
- Vihersalaatti
- Porsaan ulkofilee
- Mustaherukkakastike
- Hunajaiset uunijuurekset
- Juustoperunat
- Leipälajitelma
- Kahvi ja suklaa
Ruokajuomaksi voi lunastaa viinikassasta olutta, siideriä, viiniä tai hyvän päivän
kunniaksi konjakkia.
Erikoisruokavaliota tarvitsevien pyydetään illalliskorttivarausta tehdessään ilmoittavan
toivomuksistaan.
Valomerkki tulee klo 22:30

Iltajuhlan illalliskorttien varaaminen
Illalliskorttien varaukset tulee tehdä ke 14.11. mennessä joko:
a) osoitteesta oh3aclahti@gmail.com,
b) kerhon Syyspäiväbulletiinin jälkeen su klo 09:30 tai
c) puhelimitse Tapani Ryynänen, OH3RT; 020-615 8353.
Illalliskortit tulee lunastaa Syyspäivien respasta Fellmannian ala-aulasta.
Ravintolan sulkeutumisen jälkeen iltajuhlan osanottajat voivat siirtyä hotelli
Cumuluksen "Huviretki"-ravintolaan tai juhlimaan noin 100 metrin päässä olevaan
Lahden parhaaseen yökerhoon, "Armas", jonne pääsemme "short cut"-tietä ohitse
jonon.
Ole rohkea, ole utelias - Syyspäivät eivät ole pelkästään hengen ravintoa!
Tervetuloa Syyspäiville
Jari Jussila
ohjelmavastaava
Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC

