Varaa
parhaat
juhlat!

Ravintolamaailman
huippujoukkue
Otamme kopin vuoden parhaista tapahtumista ja
tarjoilemme piristystä arkipäivään. Meillä on useita
urheilu- ja seurusteluravintoloita sekä yökerhoja
– hyvää fiilistä aamiaisesta pilkkuun saakka.
Meitä ohjaa rakkaus hyvään palveluun ja meininkiin,
joka muistetaan. Teemme töitä ahkerasti ja asenteella,
jotta sinä ja seurueesi viihdytte hyvin.
Laitapa viestiä, niin sovitellaan aikataulut yhteen
ja suunnitellaan juuri teille sopiva tapahtuma!

Tutustu meihin: vrr.fi

+ 6 ravintolaa
+ 200 mahtavaa persoonaa
+ 82 000 kuppia kahvia
+ 402 000 tuoppia vuodessa
= miljoonia kohtaamisia ja hymyjä

#niinkuinhaluatte
Ravintolamme sijaitsevat Kuopion parhailla
paikoilla Kauppakadulla ja matkustajasatamassa.
Ne taipuvat niin pikkuporukan saunailtaan,
työpaikan kokoukseen kuin 1 000 hengen
tapahtumaan.
Kauttamme järjestyvät myös maittavat tarjoilut
ja ohjelmanumerot taikuriesityksistä gin & tonic
-joogaan. Jos viihdyttämisen hoitaa työpaikan
oma bändi, tuomme paikalle äänentoistolaitteet.

Tehdään kaikki juuri niin kuin haluatte.

Ota yhteyttä!
Jenni Kulin
puh. 040 0251472 tai myynti@vrr.fi

SUOMEN

ALKOHOLITUKKU

sujuvaa yhteistyötä

Albatrossi
Makasiinikatu 1, Kuopio
www.vrr.fi/albatrossi

Kaupungin kovin bilepaikka matkustajasatamassa. Albatrossi, kavereiden kesken
Alba, on passeli areena isoillekin tapahtumille. Menon vauhdittajaksi järjestyy
vaikkapa stand up tai suosikkiartistin
livekeikka tai järjestä meillä ikimuistoiset
häät. Avoinna kesäisin.
Asiakaspaikkoja karaokepuolella 120,
discossa 380 ja terassilla 500.

Bar Nousu
Kauppakatu 18, Kuopio
www.vrr.fi/bar-nousu-67806

Rentoa after ski -meininkiä joka päivä.
Pöydillä tanssiminen on sallittua ja jopa
suositeltavaa. Koko illan action-kohtaukset
hyvässä nousussa hyvässä seurassa ja aina
tappiin asti. Mahdollisuus yhdistää tilat
Bar Laskun kanssa.
Asiakaspaikkoja pubissa 80, discossa
120 ja karaokepuolella 80. Henkan Sauna
varattavissa samassa yhteydessä.

Bar Lasku
Kauppakatu 18, Kuopio
www.vrr.fi/barlasku

Aikamatka ihanalle ysärille ja nuoruuden
kapinaan. Wiinibaarin ja bilekaraoken kautta
tiskijukan pyörittämien nostalgisten tanssihittien rytmeihin ja peililasien välkkeeseen.
Mahdollisuus yhdistää tilat Bar Nousun
kanssa.
Asiakaspaikkoja discossa 126
ja Wiinibaarissa 48. Henkan Sauna
varattavissa samassa yhteydessä.

Henkan sauna
Legendaarisista löylyistä lämpöä
e
juhlien etkoille, kokousten jatkoill
20.
oja
tai illanviettoihin. Asiakaspaikk

Gloria

Kauppakatu 16, 70100 Kuopio
www.vrr.fi/gloria-82995

Kodikas pubi ja yökerho aikuisille.
Yläkerran baarissa laaja valikoima oluita,
siidereitä ja viskejä. Intiimi kellari
karaoke-estradeineen antaa upeat
puitteet esimerkiksi työpaikan juhlille,
syntymäpäiville, hämyisille salakapakkajuhlille tai vaikka olutjoogaan.
Asiakaspaikkoja yläkerrassa 150,
kellarissa 60 ja kesäterassilla 60.

SalaCavala
Kuopion Kauppatori,
Kauppakatu 45, 70100 Kuopio
www.vrr.fi/salacavala

Hyväntuulinen kahvila-ravintola keskellä
toria Apajan paviljongissa. Tänne on helppo
poiketa lasilliselle, kupilliselle kahvia tai
lounaalle. Muuntautuu iltaisin monenlaisiin
tilaisuuksiin, myös aamiaistreffit onnistuvat.
Asiakaspaikkoja ravintolassa 100
ja terassilla 130.

Ale Pupi

Kauppakatu 16, Kuopio
www.vrr.fi/ale-pupi-14615

Kaiken kansan leppoisa kohtauspaikka.
Urheilua laidasta laitaan, biljardia
ja bisseä. Seiniä kiertävät Kimmo
Timosen Stanley Cup -juhlista otetut
kuvat. Tiesitkö muuten, että Kime on
Vararengasravintoloiden omistaja?
Asiakaspaikkoja alakerrassa 180,
yläkerrassa 120 ja terassilla 42.

Elämysten verkkokauppa
Yllätä itsesi, ystäväsi tai isompi porukka.
Tee pöytävaraus, osta pääsylippuja Kuopion
tapahtumiin ja hanki lahjakortit ravintoloihimme.
Yhdellä klikkauksella kaikki tarpeellinen huolettomaan ajanviettoon ja yhdessäoloon. Mukana
yhteistyössä 60 toimijaa.

#onpahuoletonta
truekpo.fi

Savolainen premium-vippi-ilta
RPS Brewingin panimokierros, Saanan löylyt ja dinneri
sekä Nousun iltabileet. Johan viihtyy!
www.truekpo.fi/product/savolainen-premium-vippi-ilta

Työhyvinvointia palautumistaidoilla
SalaCavalan virkistävä aamupala sekä työhyvinvoinnin
arvio ja palautusharjoitus Studio Tempossa. Taas jaksaa!
www.truekpo.fi/product/tyohyvinvointia-palautumistaidoilla

• www.jssuomi.fi

Nämä ja paljon muuta
verkkokaupastamme!

Yli kymmenen vuoden
kokemuksella ja erityisosaamisella.
Kohteitamme ovat mm. anniskeluravintolat,
kahvilat, saunatilat ja pelihallit.

Ota yhteyttä ja kysy lisää » 044 230 1933 | susanne.valimaki@swob.fi | www.swob.fi

