Viinikellarin
tunnelmaan
Tampereen Vinoteque Oy eli Vinoteekki on tunnelmallinen viinikellari ja juhlahuoneisto aivan
kaupungin keskustassa, kävelykadun varrella. Se
on tyylikäs ja korkeatasoinen paikka yritysten ja
yksityishenkilöiden juhliin. Suosittuja tilaisuuksia
ovat mm. häät, merkkipäivät ja karonkat sekä
yritysten kokoukset, kurssit ja asiakastilaisuudet.
Ystävä-ja työseurueille voimme järjestää toiveidenne mukaisen viinitastingin viinikouluttajiemme
asiantuntemuksella.
Viinikellarin tunnelma ja tyylikkäät tilat auttavat
tekemään juhlatilaisuudestanne ainutlaatuisen.
Toimivat, arkkitehdin suunnittelemat tilamme ovat
lämpimästi puulla ja tiilellä sisustettuja ja niitä
koristavat viinikulttuuriin kuuluvat esineet.

Lämminhenkiset perhejuhlat ja
tyylikkäät kokous- ja edustustilaisuudet
Tilamme mahdollistavat juhlakattaukset 10-70 henkilön tilaisuuksiin
tai jopa 100 henkilön cocktail -tilaisuuksiin. Juhlat saatte viettää
rauhassa ja yksityisesti ilman ulkopuolisia.
Laadukkaasti varustetussa catering-keittiössämme voi valmistaa
tai lämmittää ateriat. Käytössänne on myös ammattitason kylmiö
ja muut laitteet kuten liesi, mikro, tiski- ja jääpalakone. Käyttöönne
tarjoamamme astiasto:
100 hlön ruokailu- ja kahviastiastot
600 viini- ja 100 shampanjalasia

Catering-palvelumme tuovat
vaivattomuutta järjestelyihin
Vinoteekin yhteistyökumppaneilta saa halutessanne laadukkaat ja
maistuvat suomalaisen tai kansainvälisen keittiön tarjoilut. Heiltä
löytyy tilaisuuteenne myös ravintola- ja tarjoiluhenkilökunta.
Aleksin ravintolat
moderneja pohjoismaisia ja kansainvälisiä makuelämyksiä
Aleksin Ravintolat 020 766 9069, Laterna 020 766 9067,
Henriks 020 766 9062
Juhlatalon Ravintola
korkeatasoista cateringpalvelua ja ohjelmia räätälintyönä
juhlatalo@tampereenkomediateatteri.fi, 040 557 5833
Ohranjyvä
ohranjyva@ohranjyva.fi, 03-2127217
Pannee Catering
makuja maailmalta arkeen ja juhlaan
www.panneecatering.fi, info@panneecatering.fi, 040 588 5860
Salud
maankuulut espanjalaisen keittiön palkitut herkut
salud@salud.fi, 020 742121

Viinitupa I:
• 20 h. aterioimaan
Viinitupa II:
• 50 h. aterioimaan

Viinikoulutusta ja gastronomisia ohjelmapalveluja
Järjestämme Vinoteekissa viinikoulutusta sekä kursseina että
tilauksesta. Räätälöimme asiakkaalle sopivia koulutuksia
viiniasiantuntijoidemme opastuksella.

Viinitupa I & II:
• 70 h. aterioimaan

MW Essi Avellan, www.essiavellan.com, Puh. 040 719 7197
Timo Jokinen, Viinikonsultti, Puh. 050 583 7735
Tarja Mattsson, WSET Certified Advanced, Puh. 040 051 2903
Loretta Pietilä, Viinimestari, Puh. 040 557 5833
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Viinikylmiö

Keittiö

Osakkuus Vinoteekissa
Osakkailleen Vinoteekki järjestää tastingejä, koulutusta, juhlia sekä
mahdollisuuden varastoida viinejä optimiolosuhteissa sopivassa
lämpötilassa ja kosteudessa. Viinejään osakas voi tulla nauttimaan
omalla avaimellaan 24/7 periaatteella. Tampereen Vinoteque Oy:ssä
on osakkaina sekä yksityishenkilöitä että pien- ja suuryrityksiä.
Lue lisää ja katso ajankohtaiset viinitilaisuutemme:
www. vinoteekki.com
Tampereen Vinoteekki
Kuninkaankatu 13
33210 Tampere

Yhteydenotot tilavuokraus, koulutus ja osakkuus:
vinoteekki@gmail.com
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