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Lue viesti selaimessa

Ruokailu Kirkon musiikkijuhlilla
Musiikkijuhliin osallistuvilla ryhmillä on mahdollisuus ostaa
ennakkoon ruokalippuja Senaatintorin ylätasanteen
ulkoilmaravintolaan.
Annoksen hinta on 10 euroa, joka sisältää pääruuan lisäksi
virvoitusjuoman ja kahvin/teen.
Hinta on voimassa vain ennakkoon ostaessa.

Sana soi Stadissa! - menu
1. Savukassleria tummassa kastikkeessa: chef Wotkinsin mehevää porsaan
savukassleria ja keittiömestarimme tummaa kastiketta.
TAI
2. Broilerin rintaa tomaattipersiljakastikkeessa.
TAI
3. Kasvishöystö: kasviksia ja kolmea lajia papuja tomaateilla ja yrteillä ryyditettynä – sopii myös
vegaaneille.
Kaikille ruoille lisäksi perunat sekä salaatti ja leipää
Lounaspaketti ennakkoon ostettuna 10,00 €
Paketti sisältää: lounasruoan, virvoitusjuoman sekä kahvin tai teen. Lounasruoat ovat gluteenittomia ja
laktoosittomia. Tilaus tehdään erikseen kullekin tapahtumapäivälle.
Lounasta on tarjolla:
Pe 19.5. klo 13-19
La 20.5. klo 10-15
su 21.5. klo 10-13
Tilaus tehdään alla olevan linkin kautta m ielellään ryhm äkohtaisesti. Laskun voi pyytää joko
sähköpostin pdf-linkkinä tai verkkolaskuna ja sen tulee olla maksettuna 12.5. mennessä. Ruokaliput
haetaanTuom iokirkon kryptan infosta ilm oittautum isen yhteydessä!
Tilauslinkki: https://w w w .lyyti.in/SANA_SOI_STADISSA_2017_ruokaliput_5814
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Cafe Krypta
Cafe Krypta (Kirkkokatu 18) palvelee. Tuomiokirkon kryptan holvit tarjoavat
viileää suojaa ja katon pään päälle sateen sattuessa. Kahvilaa pitää Tuomiokirkon
Cantores Minores -poikakuoro.
Cafe Krypta on avoinna
• perjantaina klo 12.00 – 18.00
• lauantaina klo 8.00 – 17.00
• sunnuntaina klo 8.30 – 11.30

Kahvia
Kahvia voit ostaa juhlien aikana Cathedral Shopista, Cafe Kryptasta,Tuomiokirkon
ylätasanteen myyjiltä sekä kiertäviltä kahvireppumyyjiltä.

Tunnetko jo ravintolapäivän?
Senaatintorin Torikorttelissa on 13 eri
ravintolaa. Tarkempaa tietoa osoitteesta
torikorttelit.fi.
Kauppatorilla ja kauppahallissa on useita
erilaisia ruoka- ja kahvilavaihtoehtoja.
Ravintolapäivää vietetään lauantaina 20.5. Tuomiokirkon lähialueilla
on tarjolla runsaasti yksityisten henkilöiden
perustamia pop-up-ravintoloita.
Ravintoloita voit katsoa etukäteen osoitteesta
restaurantday.org. Tarjonta on
monipuolista ja jokaiselle löytyy varmasti
omaan makuun sopivia vaihtoehtoja.

Lasten ja nuorten ruokailu
Lasten ja alle 18 -vuotiaiden osallistujapassiin hintaan sisältyy lauantain 20.5. lounasruokailu
Linnanmäellä Buffet ravintola Caruzellossa klo 10.30-13 välillä. Ruuan saa näyttämällä osallistujapassia.
Huoltajat voivat ostaa buffet -ruuan Caruzellosta 9 euron hintaan.

Kirkon m usiikkijuhlat 2017

Ota yhteyttä
kirkonmusiikkijuhlat@evl.fi

Jos haluat peruuttaa uutiskirjeen, klikkaa tästä
Osoitelähde: Kirkon musiikkijuhlat 2017 osoiterekisteri
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