
18.12. Virtaa Stand Up -showsta illan ravintolat 

 

BURGER5 Oy 

Osoite: Ajurinkatu 16, Viihdekeskus Minna 2.krs 
Tarjoamme ruokailun yhteydessä talon jälkiruuan veloituksetta. 

Pöytävaraus: www.burger5.fi 
 

#BURGASMI terveisin BURGER5 
 

 

Gallá Kitchen & Bar  

Osoite: Puijonkatu 32 

Galla Kitchen & Bar sisin on pohjoisen jylhyyttä ja kauneutta parhaimmillaan. Keittiömestarimme loihtii 

riistasta, porosta, sienistä, jäkälästä ja kuusenkerkistä sykähdyttäviä elämyksiä, jotka hurmaavat vieraamme 

aamiaisesta illalliseen. Kohtaa Lapin taianomainen tunnelma Kuopiossa. 

Tutustu ravintolaamme ja varaa pöytäsi www.kitchengalla.fi 

Varaathan hyvin aikaa herkkujen nauttimiseen. Yllätysmenulle suosittelemme varaamaan pöydän klo 16 ja 

muille Gallan herkuille klo 16-17:30 välille. 

 

 

Intro 

Osoite: Kauppakatu 20 

3-ruokalajin menu 48€ 

Alkuruuaksi: 

SCAMPI & LIME M,G 

--Paneroitua ja fritattua scampia, ananas-salsaa ja limemajoneesia 

TAI 

CHICKEN SKEWERS & CHERRY-COLA BBQ M,G 

-Grillattuja kanavartaita ja cherry-cola bbq-kastiketta 

 

http://www.burger5.fi/
http://www.kitchengalla.fi/


Pääruuaksi: 

GRILLED BEEF L,G 

-200 grammainen naudan ulkofileepihvi, peruna-valkosipulipaistosta, ancho-hunajalla maustettuja 

juureksia, pikkelöityä retikkaa & punaviinikastiketta 
TAI 

PIKE PERCH L,G 

-Paistettua kuhaa, ancho-hunajalla maustettuja juureksia, ananas-salsaa ja limemajoneesia 
 

Jälkiruuaksi: 

ROCKY ROAD L,G 

-suklaa ganachea, vaahtokarkkeja, karamellisoituja pähkinöitä, suolakinuskia & vaniljajäätelöä 
TAI 

CHEESECAKE L,G 

-Uuniomenajuustokakkua, omenakompottia ja sitruskermaa 

 
L = laktoositon 

G = gluteeniton 

M = maidoton 

Varaukset: 

Nettisivuilta: http://www.ravintolaintro.fi/varaukset/ 

Sähköpostilla: intro.social@tulikuuma.fi 

Varauksen yhteydessä mainittava valitut annokset menusta. 

Varaus on hyvä tehdä alkavaksi klo.17:00, jotta varmasti ehtii Musiikkikeskukselle klo.20:00 mennessä. 

Ruokapuolellamme on 64 asiakaspaikkaa, jotka täytetään varausjärjestyksessä. HUOM! La-iltana 

mahdollisesti myös muita pöytävarauksia, joten varaus kannattaa tehdä mahdollisimman ajoissa. 

 

  

http://www.ravintolaintro.fi/varaukset/
mailto:intro.social@tulikuuma.fi


Matkailukeskus Kuopion Saana Oy 

 

Osoite: Siikaranta 12 70620 Kuopio 

3-ruokalajin menu 39€ 

 

Alkuruoka: 

 

Kylmäsavulohitartar, Liepuskan mallasleipää, tillikurkkua, kirjolohen mätiä, yrttisalaatti L 

 

Pääruoka:  

 

Kalkkunan rintaa, mustaherukkakastike, puikulamuussia, hunaja-rosmariinijuureksia L, G 

tai 

 Ylikypsää possunniskaa, ryytisinappikastike, porkkanapyre, hunaja-rosmariinijuureksia L, G 

 

Jälkiruoka:  

 

Ruis-suklaakakkua, veriappelsiinisorbet L 

 

 

pöytävaraukset viimeistään 13.12. sähköpostitse:  karoliina.rnjak@kuopionsaana.fi 

 

 

 

Viikinkiravintola Harald Kuopio 

Osoite: Tulliportinkatu 44 

Tarjoamme Haraldin pikkujoulumenun, jota voit katsoa täältä: 

https://www.ravintolaharald.fi/kuopio/pikkujoulut/ 

Varauksen voi tehdä täältä: https://www.ravintolaharald.fi/kuopio/poytavaraus/ 

Varaus kannattaa tehdä 4.12. mennessä ja ruokailuun olisi hyvä varata 2,5 tuntia aikaa, jotta ei tule kiire. 

 

 

 

  

mailto:karoliina.rnjak@kuopionsaana.fi
https://www.ravintolaharald.fi/kuopio/pikkujoulut/
https://www.ravintolaharald.fi/kuopio/poytavaraus/


Ravintola Kreeta Oy 

Osoite: Maaherrankatu 23 

Tarjoamme viisi erilaista Menu vaihtoehtoa 

 

MENU 1 

Horiatiki salata 

Kreetalainen kyläsalaatti. Tuoretta tomaattia, kurkkua, sipulia, paprikaa, fetajuustoa ja oliiveja. G. 

Kotopulo Gemisto 

Broilerin rintafilee täytettynä pinaatti-juusto täytteellä. Basilika-valkosipuli kastike. Lohkoperunat. 

Kadeifi 

Fillo-taikinasta tehty pähkinällä ja mantelilla täytetty äkkimakea rulla jäätelön ja kermavaahdon 

kera, suklaakastike. 

37Eur/hlö 

 

MENU 2 

Horiatiki salata 

Kreetalainen kyläsalaatti. Tuoretta tomaattia, kurkkua, sipulia, paprikaa, fetajuustoa ja oliiveja. G. 

Kreetan erikoinen 

Härän sisäfilepihvi fetajuustokastikkeella. L. G. Lohkoperunat. 

Baklava 

Lehtitaikinasta tehty pähkinällä ja mantelilla täytetty äkkimakea jäätelön ja kermavaahdon kera, 

suklaakastike. 

47Eur / hlö 

  

 

MENU 3 

Dolmades 

Viininlehtikääryleet riisillä täytettynä, valutettua jugurttia. G. 

Kleftiko 



Rosvopaisti. Viinissä haudutettua, yrteillä ja valkosipulilla maustettuna. G. 

Talon valkosipulikermaperunat. L.G. 

Halva 

Kaakaoseesamitankoa jäätelön ja kermavaahdon kera. G. 

39Eur / hlö 

 

MENU 4 

 Halloumi-juusto 

Kreikkalainen erikoisjuusto grillattuna G. 

Lohi 

Paistettua lohta sitruunakastikkeella. Pilafiriisi. L. 

Halva 

Kaakaoseesamitankoa jäätelön ja kermavaahdon kera. G. 

35Eur/hlö 

 

MENU 5 

Halloumi-juusto 

Kreikkalainen erikoisjuusto grillattuna G. 

Kasvisruukku 

Yrteillä maustettua munakoisoa, kesäkurpitsaa, paprikaa, porkkanaa, sipulia, valkosipulia ja 

perunaa, päällä juustoa. G. Lohkoperunat. 

Halva 

Kaakaoseesamitankoa jäätelön ja kermavaahdon kera. G. 

34Eur/hlö 

Seurueessa voi olla useita Menu valintoja. 

Erikoisruokavaliot on ilmoitettava Menu kohtaisesti 

ko. annoksen muokkaamista varten. 

Pöytävaraukset ja Menu ilmoitettava 04.12.2021 mennessä sähköpostitse: varaukset@ravintolakreeta.fi 

mailto:varaukset@ravintolakreeta.fi


 

Ravintola Kummisetä 

Osoite: Minna Canthin katu 44 

Mainitse pöytävarauksen yhteydessä Virtaa Stand Up/ Kuopion yrittäjät 

saat -10% alla olevan menun hinnasta. 

 

MENU 49,-/hlö 

Alkuruoka: 

Haukea, purjoa ja siianmätiä (L,G) 

Pääruoka: 

Karitsan paahtopaistia ja juuripersiljaa (L,G) 

Dijon-kastiketta ja perunapyreetä 

Jälkiruoka: 

Vaniljakakkua, suklaa parfait, vadelmaa ja lakritsaa (L) 

 

Pöytävaraukset ke 15.11.2021 mennessä. Muistathan ilmoittaa erityisruokavaliot varauksen 

yhteydessä. 

puhelimitse: (017) 36 99 880 

sähköpostilla: ravintola@kummiseta.com 

Quandoo varausjärjestelmän kautta: 

https://www.kummiseta.com/fi/varaukset-ja-yhteystiedot 

 

https://www.kummiseta.com/fi/varaukset-ja-yhteystiedot

