TURUN KAUPUNGINTEATTERIN VÄLIAIKATARJOILUT RYHMILLE
YLI 20 HENKEÄ

10,50 €

Kahvi / tee ja näytelmän teemaleivos

Tämä on ryöstö –leivos. Omena-suklaa-muro. L, G.
Nokia-leivos. Banaani-suklaa. L, G.
Huomenna hän tulee -leivos. Sitrus. L, G.

10,00 €

Kahvi / tee ja perusvalikoiman leivos
Vadelma-tummasuklaa. L, G.
Mustikkaleivos. L, G.
Kultakinuskileivos. L, G.
Mansikkaherkku. M, VEG, G.

7,00 €

Kahvi / tee ja makea leivonnainen
Mantelicroissant / Kanelipuustinen. VL.

Kuohuviinilasi ja pientä makeaa

12,00 € / hlö

Tuulihattuja, cappuccino-tuulihattuja, minisuklaabrownieseja

SUOLAISET TARJOILUT:
Juustotarjotin

12,00 € / hlö

Kolmea herkullista juustoa (Brie, Manchego, Viinitarhurin),
viinirypäleitä, hilloketta ja suolakeksejä.

Kahvi / tee ja kylmäsavulohileivos (L)

10,00 €

Kahvi / tee ja vuohenjuusto-pesto-croissant 7,50 €
JUOMAT:
Talon viinit

30 € / 75 cl

Riddersberg Chenin Blanc - Chardonnay, Etelä-Afrikka
Riddersberg Shiraz – Cabernet Sauvignon, Etelä-Afrikka

Talon kuohuviini

35 € / 75 cl

Saint-Louis Brut Blanc de Blancs

Alkoholiton kuohuviini

Ryhmävaraukset viimeistään neljä
arkipäivää ennen tilaisuutta.
Varaukset ja tiedustelut:
Turun Kaupunginteatterin myyntipalvelu
02 262 0030
kaupunginteatteri.myynti@turku.fi

15 € / 75 cl

Tarjoilut tarjotaan noutopöydästä.
Mahdollisuuksien mukaan varaamme
ryhmille oman tilan.
L=laktoositon
G=gluteenittomista raaka-aineista
M= maidoton
VL=vähälaktoosinen
VEG=vegaaninen

VÄLIAIKATARJOILUT
SYKSY 2021

MAKEAT TARJOILUT:

OHJEISTUS RYHMÄN VETÄJILLE VÄLIAIKATARJOILUJEN TILAAMISESTA

Hienoa että olette tulossa ryhmän kanssa Turun kaupunginteatteriin! Teatterikäynnin
kruunaa maistuva väliaikatarjoilu. Jotta kaikki sujuu mutkattomasti paikan päällä niin
otathan muutamia asioita huomioon jo tarjoilujen tilausvaiheessa.
Ryhmien tilaukset tulisi olla tehtynä viimeistään neljä arkipäivää ennen tilaisuutta, jotta
haluttuja tuotteita varmasti löytyy.
Kaikille kannattaa tilata samanlainen väliaikatarjoilu tai antaa esimerkiksi kaksi
vaihtoehtoa, joista valita. Listalta löytyy useita leivoksia, jotka ovat laktoosittomia ja
gluteenittomista raaka-aineista valmistettuja, joten ne käyvät mahdollisimman monelle.
Mikäli kuitenkin jokainen haluaa valita listalta itse tarjoilunsa, on ryhmän vetäjän
vastuulla, että kaikki löytävät omat tarjoilunsa noutopöydältä. Kannattaa siis pitää lista
tilauksista mukana teatterissa.
Teatterissa on usein monia ryhmiä samanaikaisesti ja pyrimme kattamaan kaikille
tarjoilut niin, että mukavia istumapaikkoja riittää jokaiselle. Varsinkin suuremmat ryhmät
katetaan usein noutopöytään, pienemmille ryhmille katetaan mahdollisuuksien mukaan
pöytään.
Koska vältämme tilanahtautta ja ryhmät ohjataan eri tiloihin, kannattaa käydä ennen
esityksen alkua tarkistamassa ikkunaseinustalla sijaitsevalta baaritiskiltä oman tarjoilun
sijainti. Silloin se löytyy helposti väliajalla. Noutopöydissä on aina myös kyltti, jossa lukee
tilaajan nimi sekä pöydän numero.
Otamme mielellämme vastaan kaikenlaista palautetta palveluistamme. Esityksen
jälkeen saa sähköpostilla palautekyselylinkin, johon voi vastata myös väliaikatarjoilujen
sujuvuudesta. Huomioithan että sähköposti tulee vain liput tilanneelle henkilölle. Myös
paikan päällä voi jättää palautetta henkilökunnalle.
Tervetuloa Turun kaupunginteatteriin!

Lisätiedot:
Myyntipalvelu: kaupunginteatteri.myynti@turku.fi.
Yritys- ja ryhmämyynti Pia Neffling, pia.neffling@turku.fi.
Palvelupäällikkö Sanna Kiviranta, sanna.kiviranta@turku.fi.

