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Täydellistä ruokaa ja
parasta palvelua

T

heron Catering Oy on täydellisen makuelämyksen
ja parhaan palvelun luotettava ammattilainen yli 30
vuoden kokemuksella. Olemme joustava perheyritys ja
toimimme aina asiakaslähtöisesti.
Tunnusmerkkejämme ovat laadun ja ensiluokkaisen
ruoan lisäksi paras saatavilla oleva palvelu.
Tarjoamme modernilla otteella valmistettua skandinaavista ruokaa, jossa maistuu aurinkoisena välkehtivä
saaristo. Ruokalistamme elävät sesonkien mukaan
– käytämme aina kauden parhaita raaka-aineita ja
suosimme kotimaisia toimittajia.
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Ikimuistoiset tilaisuudet

T

heron Catering palveluksessanne! Täydelliset tarjottavat kaikkiin yritys- ja yksityistilaisuuksiin. Haluatpa tuhannen hengen gaalaillalliset yrityksellesi, juhlat
intiimisti perheen kesken tai kokouspäivän päättyen
grillaukseen ja raikkaaseen buffettiin, Theron on oikea
valinta!
Osaava henkilökuntamme auttaa tapahtumien suunnittelussa ja toteuttaa lennokkaimmatkin ideat! Vuosikymmenten aikana karttunut vankka ammattitaito, jota
jatkuvasti päivitämme, sekä laaja yhteistyöverkostomme
ovat käytössäsi.
Kauttamme saat juhlapaikat ja tarjoilut, esiintyjät ja ohjelmat, ja kaiken muun mitä onnistuneessa tilaisuudessa tarvitaan. Monipuolisten tilojemme lisäksi tuomme
cateringpalvelumme toivomaasi paikkaan. Tunnemme
pääkaupunkiseudun juhlapaikat perin pohjin, joten
tiedämme, minkälaiset järjestelyt toimivat parhaiten, ja
osaamme neuvoa niin pienissä kuin suurissakin kysymyksissä.

Juhlat tulossa? Ota yhteyttä!
020 787 9720

myynti@therongroup.fi
HENKILÖKULJETUKSET & RISTEILYT
Helsingin saaristossa
www.jt-line.fi

Aluksemme kulkevat ympäristöystävällisesti uusiutuvalla biopolttoaineella

Ravintolamme – mitä saisi olla?

S

venska Klubben on perinteikäs helmi Kruununhaassa. Useat erikokoiset tilat mahdollistavat
tilaisuudet 12–200 hengelle, ja ainutlaatuinen paikka
tarjoaa tapahtumille tyylikkäät puitteet. Svenska Klubben toimii sekä kaikille avoimena että tilausravintolana.

K

runan Terde on Svenska Klubbenin viihtyisä kesäterassi Liisanpuistikossa. Aurinkoiselle Terdelle on
mukava piipahtaa syömään tai nauttimaan kuplivaa
kesäpäivänä.

V

illa Andania on tunnelmallinen huvila meren äärellä Kallahden niemellä. Vuonna 1919 rakennettu
Villa Andania palvelee juhla- ja kokoustilana ympäri
vuoden. Huvilassa mahtuu tunnelmoimaan 70–80 vierasta, ja sään salliessa lisätilaa tarjoavat 20–30 hengen
ulkoterassi sekä vehreä pihapiiri.

R

avintola Lepuuttaja toimii moderneissa tiloissa
Kalasataman sydämessä, erinomaisten liikenneyhteyksien ja palveluiden äärellä. Lepuuttaja palvelee
arkipäivisin lounasravintolana ja on varattavissa tilauskäyttöön iltaisin ja viikonloppuisin.

P

ihlajasaari on helsinkiläisten kesäparatiisi, ja saaren ravintola toimii keväästä syksyyn sekä tilausravintolana että kaikille avoimena virkistyspaikkana. 100
hengen sali on jaettavissa pienempiin osiin, ja käytettävissä on myös kaksi aurinkoista terassia.

U

pseerikerho sijaitsee Helsingin edustalla legendaarisessa Isosaaressa ja palvelee sekä tilausravintolana että kaikille avoimena ravintolana. Merellisellä
aurinkoterassilla on istumapaikat sadalle hengelle ja
tunnelmallisessa salissa on tilaa noin 50 hengelle.

R

ikaman Sali sijaitsee Upseerikerhon tavoin Isosaaressa ja toimii tilausravintolana keväästä syksyyn.
Vuonna 1933 valmistunut entinen Puolustusvoimien
ruokalarakennus sopii loistavasti 50–160 hengen tilaisuuksiin.

Lounas on päivän paras hetki

T

heron Eat & Work -lounasravintolat tarjoavat
maukasta ja terveellistä syötävää viitenä päivänä viikossa. Valikoiduista, laadukkaista aineksista valmistettu
ruoka pitää kehon ja mielen vireessä koko päivän.
Suunnittelemme ruokalistat siten, että energiavarastot täyttyvät, ja huomioimme aina erityisruokavaliot ja
allergiat. Theron Eat & Work -ravintoloiden viihtyisiin tiloihin ovat kaikki nälkäiset tervetulleita lounastamaan!

Tervetuloa herkuttelemaan
Eat & Work -ravintoloihin!

Valimotie 27
(Pitäjänmäki)
Estradi
(Aku Korhosen tie 8–10, Pohjois-Haaga)
Kummeli
(Vilhonvuorenkatu 12, Sörnäinen)
Lepuuttaja
(Hermannin rantatie 8, Kalasatama)

Katso lounaslistat ja aukioloajat
osoitteesta www.eatwork.fi

Tukkukaupalla sinun

www.theroncatering.fi

myynti@therongroup.fi

020 787 9720

• www.jssuomi.fi

Theron Catering Oy

Tutustu ravintoloihimme niiden omilla sivuilla!

Enemmän kuin tukku
metrotukku.fi

• www.jssuomi.fi

www.theronbistro.fi | www.svenskaklubben-helsinki.fi | www.villaandania.fi

