Viialan teatteri

Teatteri-illalliset
joulumenut 2016

Suositut teatteri-illallisemme talvella 2016-17
Teatterin
illallisnoutopöytä
Kaksi erilaista salaattia
Savukalaa.
Konjakkimarinoitua härkää
punaviinikastikkeessa

Teatterin
tapaspöytä
Vihersalaatti
Valikoima perinteisiä tapaksia
kasviksista, lihasta ja kalasta

Kermaperunat

Lisäksi jäävesi

Uunijuurekset

19 euroa / hlö

Leipä, voi ja jäävesi
Pannacotta / Juustokakku
Hinta: 29,00 euroa / hlö

Teatterin
täytetty kananrinta

Teatterin
kolme salaattia
SU
OS
Vihersalaatti,
IT
lisäksi oliiveja ja salaattijuustoa. TU!
Broilersalaatti

Vihersalaatti

Savukalasalaatti

Mehukas täytetty kananrinta
kermaisella kastikkeella

Lisäksi karjalanpiirakoita,
levitettä sekä jäävettä

Kermaperunat
Lämpimät vihannekset

19 euroa / hlö

Pannacotta
Lisäksi leipää, levite sekä jäävesi.
Hinta: 27 euroa / hlö
Esitteen hinnat sis. ALV 14%
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Pikkujoulujen suosikki!
Perinteinen joulupöytä
Keitetyt perunat,
sipulisilli,
sinappisilli,
savukala,
rosolli,
vihreäsalaatti

Porkkanalaatikko,
lanttulaatikko,
imelletty perunalaatikko,
joulukinkku
Joululimppu, voi,
jäävesi sekä kotikalja

Luumupannacotta tai
jouluinen juustokakku
Jälkiruoasta valitaan toinen koko ryhmälle!

Hinta: 30,00 euroa / hlö

Tervetuloa viettämään seuran, yhteisön tai
yrityksen yhteistä iltaa Viialan teatterille. Voimme halutessanne koota Teille koko illanviettopaketin teatterilippuineen, väliaikatarjoiluineen ja illallisineen. Miltä kuulostaa?
Illaliseen kuuluu höyryävä jouluglögi ennen
ruokailu ja tämän jälkeen valintanne mukaan
oleva illallinen.
Noutopöydät katetaan aina esityksen jälkeen
näyttämötilaan. Tämän aikana tarjoamme
ryhmälle virvoistujuomia kahviossa.
Teatteritila on käytössänne noin 2,5 tuntia esityksen päättymisen jälkeen. Mikäli haluatte
viipyä pidempään, kysykää edullisia tilavuorahintojamme.

Erikoisruokavaliot
Kaikki illalliset tilataan vähänlaktoosittomina.
Ryhmänkerääjän tulee ilmoittaa mahdollista
muista erityisruokavalioista tilausvaiheessa.
Ruokajuomat
Noutopöytiin kuuluvat niissä mainitut alkoholittomat juomat. Anniskeluoikeuksia ei ole
niin teatterilla, mutta voitte halutessanne tuoda mukananne esim. viiniä, joka halutessanne
tarjoillaan. Meiltä löytyvät niin viini- kuin
aromilasitkin. Omia juomia ei saa nauttia esityksen aikana eikä väliajalla.
Huom! Kysy myös muita ateriavaihtoehtoja!

Yhteydenotto
Teatteri-illallisen
tilaaminen

Tervetuloa viihtymään Viialan teatterissa. Sivun alalaidasta löydätte yhteystietomme, tehdään yhdessä
ryhmällenne mukava ilta!

Illallinen tulee tilata viimeistään 2 viikkoa ennen esitystä. Pystymme ottamaan kerrallaan
vain 1-2 ruokailevaa ryhmää, joten varaus
kannattaa tehdä hyvissä ajoin.
Illallinen laskutetaan ennakkoon lippuvarauksenne yhteydessä.
Kysy myös edullisia paketteja (pääsylippu,
väliaikatarjoilu ja illallinen).
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