William K:sta pääsee helposti bussilla 17 tai ratikalla 3T takaisin ydinkeskustaan, jossa
voitte tutustua muihin olutravintoloihin tai josta voitte jatkaa matkaanne kotiin junalla tai
bussilla.

Ei muuta kuin hauskaa illan jatkoa kaikille!
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Muistiinpanoja:

Pääkaupunkiseudun

Suuri real ale -kroolaus
kesä 1999

Seuraavassa on perinteinen kroolaus eli pub crawl, joka tarkoittaa sitä,
että osallistujat käyvät ryhmänä kaikissa mainituissa ravintoloissa
samana iltana juoden yleensä yhden pintin tai puolikkaan jokaisessa
paikassa. Näin pitkä real ale -kroolaus ei ollut mahdollista vielä vuosi
sitten. Neljä vuotta sitten se olisi jäänyt hullun miehen haaveeksi. Nyt on
kuitenkin syytä juhlia pääkaupunkiseudun real ale -tilannetta tekemällä
tällainen kroolaus. Voitte tietysti vaihtaa ravintoloiden järjestystä ja
halutessa käydä myös Tampereen real ale --ravintoloissa eli Salhojankadun
Pubissa sekä Pikilinnassa. Onnea matkaan ja cheers!

1. The Gallows Bird Public House

4. St. Urho's Pub

Merituulentie 30, 02200 Espoo, puh. (09) 4123 253

Museokatu 10, 00100 Helsinki, puh. (09) 446 940

Tämä paikallinen ja viihtyisä ravintola on toiminut jo kaksi ja puoli vuotta Helsingin
länsirajan ulkopuolella vaeltavan real alen ystävän keitaana (itse pub on perustettu viisi
vuotta sitten). Käsipumppuja on kaksi, joista ainakin yhdestä virtaa vaihtuvaa real alea. Jos
olette paikalla tammikuun alussa, voitte jopa tutustua Gallowsin real ale festivaaleihin!
Ravintola sijaitsee Espoon Niittykummussa Merituulentiellä paloaseman vieressä.
Ravintolan lähelle pääsee eri busseilla Helsingin
linja-autoasemalta mm. 105, 109, 120, 121, 122,
128 ja 195 vievät oikeaan suuntaan.
Kimppataksilla pääsee tietysti helposti ryhmänä
Helsingin keskustaan jatkamaan kroolausta.

Hyvä uutinen niille kroolauksen osallistujille, joita tässä vaiheessa alkaa väsyttää ja nälättää.
Seuraavaan ravintolaan pääsee helposti raitiovaunulla ja perillä saa naposteltavan lisäksi
myös kunnon pubiruokaa. Ohjeet: Black Doorista käännytään vasemmalle ja jatketaan 20
metriä Iso Robertinkadun päähän, josta näkyy jo raitiovaunu 10:n pysäkki vasemmalla
Diananpuiston reunalla Erottajankadulla. Tämä pysäkki on muuten vain kiven heiton päässä
entisestä Richard O'Donoghuesista, jossa tarjoiltiin syyskuun 1996 ja maaliskuun 1999
välisenä aikana yhteensä 275 caskia, jotka koostuivat 24:stä eri real alesta! Ratikalla kuljetaan
Mannerheimintietä reilu kilometri, matkalla ohitetaan oikealla puolella oleva Vanha
ylioppilastalo, joka on toinen kuivunut real ale -lähde. Sieltä sai maaliskuusta 1996
lokakuuhun 1997 Suomen ensimmäiset Briteistä tuodut real alet ja myöskin suomalaisen
Palvasalmen pienpanimon tekemää real alea. Urhon ratikkapysäkki on eduskuntatalon
jälkeen kansallismuseon kohdalla. Pysäkiltä näkyy osittain kansallismuseon takana
vasemmalla puolella oleva St. Urho's Pub.
Pohjalaisten osakuntien omistamassa talossa on toiminut pitkään ravintola, jolla on
historialliset yhteydet Suomen kaljuimman tasavallan presidentin kanssa. Heti ovesta sisään
päästyänne näkyy yksi komea käsipumppu, josta on tullut vaihtuvaa real alea jo vuoden.

2. Pub Angleterre
Fredrikinkatu 47, 00100 Helsinki, puh. (09)
647 371
Jos tulette bussilla Gallowsista Helsingin linja-autoasemalle, sieltä on lyhyt kävelymatka
Fredrikinkadulla sijaitsevaan Pub Angleterreen, joka on toiminut brittiläistyyppisenä pubina
1970-luvulta saakka. Linja-autoaseman länsireunalla on Kampin metroasema, jonka
kohdalta käännytään vasemmalle. Kadun nimi on Fredrikinkatu ja Angleterre on noin 300
metrin päässä vasemmalla puolella Kalevankadun kulmassa.
Ravintolan vuosi sitten tehdyssä remontissa oli mukana Englannissa pisimpään
toimineen real alea valmistavan Shepherd Neame panimon arkkitehti, jonka takia nyt
saatavat real alet ovat ainoastaan kyseisen panimon oluita. Angleterressa on saatavilla kaksi
eri real alea käsipumpusta! Tänne on helppo jäädä, mutta kannattaa muistaa, että teillä on
vielä kolme paikkaa käymättä.

3. Black Door
Iso Roobertinkatu 1, 00120 Helsinki, puh. (09) 680 2371
Angleterren ovesta käännytään vasemmalle ja jatketaan
Fredrikinkatua pitkin noin 500 metriä Iso Roobertinkadun
risteykseen saakka, josta käännytään vasemmalle. Jatketaan tätä
kävelykatua pitkin noin 150 metriä ja Black Door sijaitsee
vasemmalla puolella. Sen komea Fullersin panimon seinäkyltti
näkyy jo kaukaa.
Tämä pieni paikallinen baari on kuulunut brittiläistä real alea
tarjoavien ravintoloiden joukkoon vuoden 1998 lokakuusta
alkaen. Ja eläköön Black Door! Yhdestä käsipumpusta valuu
vaihtuvaa real alea, ja jos olette onnekkaita, ravintolan
kylmähuoneessa saattaa olla toinen tapitettu real ale -tynnyri, josta
saa ns. gravityllä eli suoraan painovoimalla toista real alea!

5. William K Fleminingkatu
Fleminginkatu 6, 00530 Helsinki, puh. (09) 821 816
Urkista pääsee seuraavaan ravintolaan helposti taas ratikalla. Tällä kertaa samalta pysäkiltä
lähtee ratikka 7B, joka jatkaa pohjoiseen päin Mannerheimintietä pitkin ja kääntyy sitten
oikealle jäähallille päin. Jääkää pois jäähallin jälkeisellä pysäkillä ja vaihtakaa 3T:hen, se jatkaa
Kallioon. Ohitatte oikealla puolella olevan Linnanmäen huvipuiston ja vähän aikaa sen
jälkeen vasemmalla puolella olevan Kallion urheilukentän, vielä pieni ylämäki ja
päätepysäkki, Karhupuisto, on vasemmalla. Matka kestää kaikkiaan ehkä
10-15 minuuttia. Fleminginkatu on Karhupuiston toisella puolella ja
William K. on 20 metriä ylös Flemaria vasemmalla puolella.
Tämä on toistaiseksi pääkaupunkiseudun uusin real alea -tarjoava
ravintola. William K avattiin entisen kiinalaisravintolan tiloissa vasta
lokakuussa 1998. Real alea on ollut saatavilla täällä vuoden 1999
huhtikuusta alkaen, jolloin legendaarisen maaliskuussa ovensa sulkeneen
Richard O'Donoghues -olutravintolan käsipumppu siirrettiin tänne.

