Katlan Tóni
KULTÚRKONYHA BEMUTATJA:

VACSORA & PRIVÁT SZÍNHÁZ!
SOK-SOK NEVETÉS ÉS KÖNNYED HANGULAT PINDROCH CSABÁVAL

Csak nevess és ne
tartsd vissza!

Csaba amúgy otthonosan mozog éttermünk színfalai
között,

ottalvós wellness is rutin?

örömünkre
önmagában

-

visszajáró

is

hatalmas

főzött a kollégákkal, nem is egy alkalommal. Most
viszont kivételesen nem főz - azt ránk hagyta hanem

minőségi

együtt

töltött időt, egyedi programot a munkatársaknak,
céges partnereknek! A hatás nem marad el, ez
garantált. Itt az alkalom, hogy kipróbáljátok!
Mit szólnátok hozzá, ha egy este, Pindroch Csaba
csak úgy lazán besétálna a céges vacsorátokra,
leülne az öblös bőrfoteljébe és minden formalitás
nélkül belevágna a "Segítség megnősültem" című,
egyszemélyes darabjának előadásába?
Nálunk higgyétek el bármi megtörténhet!

egy

zseniális

darabbal

szórakoztatja

a

résztvevőket!

Kellene valami, ami más, mint a megszokott?
élményt,

nagy
már

tiszteletbeli szakácsként is járt nálunk és együtt

Már minden szabadulószobát kipróbáltatok és az

emlékezetes

-

Ez

boldogság nekünk, de elmondhatjuk, hogy már

"SEGÍTSÉG MEGNŐSÜLTEM!"

Adjatok

hiszen

vendégünk.

Az

előadás

előtt

vagy

után

négy-fogásos,

büféasztalos vacsorával várunk a tőlünk megszokott
minőségben és ha szépen kéritek, még akár a
művész

urat

állófogadásos

is

tartóztathatjuk…

formát,

de

akár

Választhattok

elegáns

ültetett

elrendezésben is lebonyolítható nálunk az étkezés.
Ha ennél kötetlenebb, lazább vendéglátásra vágytok,
akkor

jó

idő

esetén

a

kertben

vagy

teraszon

szervezett grill-est, vagy a fűben üldögélős piknik
sem kizárt nálunk! Egyet garantálhatunk: a Katlan
Tóni KULTÚRKONYHA vendéglátását fogják ezután
rajtad követelni munkatársaid, meghívott partnereid.

WWW.KATLANTONI .HU
#I ZGALMASANSOKSZI NU #HI TELES #TRENDTREMTO #TARTALMAS #UMAMI

A Művész
PINDROCH CSABA

Jászai Mari Díjas színművész, aki a korábbi időszakban volt
már

a

Vígszínház,

Thália

Színház

és

a

Budapesti

Kamaraszínház tagja is és mai napig a Veres1 Színház
társulatát is erősíti. Ki ne látta volna a Valami Amerika vagy a
Kontroll című filmben. Településünkön él családjával és
elmondhatjuk, hogy nagy Katlan Tóni rajongó és ő maga is
imád főzni. Gyakori vendég nálunk, hol a szó klasszikus
értelmében,

hol

pedig

színészként

a

nálunk

tartott

előadásokon

Az Előadás
EGYSZEMÉLYES KOMÉDIA

IHázasoknak, házasulandóknak és mindenki másnak. A Sebestyén Elemér azonos című sikerkönyvéből
íródott előadás már túl van a 150. előadáson. A hagyományos bohózat és modern stand-up comedy
stílusjegyeit egyaránt felvonultató előadás sajátos görbe tükröt tart az esküvő előtti és utáni hétköznapok
legkülönbözőbb komikus vagy éppen keserű pillanatainak. Mindezt úgy, hogy az összes felvonuló karaktert
a művész egymaga kelti életre. Mert a házassághoz elég egy nő és egy férfi, de a közös élethez jár még
melléjük az anyós, az após, a nagybácsi, a haverok, a munkatársak, a főnök, a melósok, az építésvezető és
még számos "problémás alak", kihívás és nem várt esemény.

A Helyszín
KATLAN TÓNI KULTÚRKONYHA

Van egy régi gőzmalom Veresegyházon, ahol az
ételnek értéke van, az evés varázslat, a minőségi
együtt

töltött

időnek

értéke

van..

Új

köntösbe

csomagolva, újragondolva, de a régi alapanyagokból,
receptekből

merítkezve

főzzük

ételeinket

és

elevenítjük fel a Kárpát-medence gasztrokultúrájának
egy-egy gyöngyszemét. Szuper erőnk a vendéglátás,
nem tehetünk róla, belénk van kódolva Azon vagyunk,
hogy hozzánk érkezők elégedetten távozzanak tőlünk.
A

színházi

előadásnak

hangulatos

emeleti

rendezvénytermünk ad teret, a vacsora pedig létszám és az igények függvényében - lehet akár
állófogadás, ültetett vendéglátás, grill-parti, de még
piknik is a kertben, ha az időjárás is úgy akarja.
Bármilyen elképzelést megvalósítunk.
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A Menü
SÉFÜNK SZÍNHÁZI HANGULATRA
KOMPONÁLT ALKOTÁSA

Éhezni

és

szomjazni

nálunk

lehetetlenség,

úgyhogy ne is kíséreljétek meg!
Négy-fogásos

büfévacsora,

tányérszervizes
készült

grill

vendéglátás,
ételek,

vagy

elegáns

látványkonyhában
egy

laza,

fűben

elfogyasztott piknik kosár. Bármit megoldunk!

Az Ajánlat
EGYSZEMÉLYES KOMÉDIA

Minden rendezvény egyedi, minden igény más!
A színházi est + vacsora csomag 50 fő részvétele
esetén 25 000 Ft/fő ártól már elérhető.
Vigyázat! Függőség lehetősége léphet fel távozás
után. Több vendégnél megfigyeltük, hogy a nálunk
tölt ött idő után erős vágyat érez a visszatérésre, így
munkatársaid, partnereid esetleges függőségének
kialakulásáért nem vállalunk felelősséget!
Felkeltettük az érdeklődéseteket?

KIKAPCSOLÓDÁS • KULTÚRA
ÉRTÉK • ÉLMÉNY

Engedd el a fantáziád, kívánj (majdnem) bármit!
Foglalj jó előre időpontot,
legyen egyedi programod az idén az ünnepi
időszakban, vagy más, számodra fontos alkalomkor!

✔ VALÓDI MALOM ÉPÜLET A
FŐVÁROSHOZ KÖZEL

A programhoz igény szerint transzfert, szállást is

✔ KÖNNYED KULTURÁLIS

szervezünk.

KIKAPCSOLÓDÁS
✔ EGY ISMERT MŰVÉSSZEL
✔ FINOM, NÉGYFOGÁSOS VACSORA
✔ FRISSÍTŐ ITALOK
✔ PRIVÁT SZÍNHÁZI ELŐADÁS CSAK
NEKTEK

Írj nekünk a részletekkel és
elképzeléseiddel,
Linda pedig egy egyeztetést
követően
már küldi is az ajánlatot
nektek.
HELLO@KATLANTONI.HU
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