Juhlamenut
Kahvitarjoilut
suolainen piiras ja vihersalaatti (liha- tai kala- ja kasvispiirasta)
suklaakonvehteja
pikkuleipä
täytekakku
kahvia / haudutettua teetä
mehua
19 €/hlö
paahtopaisti-piparjuuri bageli (1 kpl/hlö)
vatruska lohitäytteellä (1 kpl/hlö)
suklaakonvehteja
pikkuleipä
täytekakkua
kahvia / haudutettua teetä
mehua
20 €/hlö
karjalanpiirakka ja munavoita
kylmäsavulohileipä
vihersalaattia ja kastiketta
kuivakakkua
pikkuleipä
täytekakkua
kahvia / haudutettua teetä
mehua
20 €/hlö
liha- ja kalavoileipäkakku
täytekakku
pikkuleipä
kahvia / haudutettua teetä
mehua
25 €/hlö

Keitto
lohi- tai lihakeittoa
kasvissosekeitto
leipävalikoima ja levitteet
juustoa ja tuoretta kurkkua
kotikalja, vesi ja maito
pikkuleipä
täytekakku
kahvia / haudutettua teetä
mehua
23 €/hlö

Tilavuokra, tarjoilu, liinat, paperiservetit, kynttilät ja yksinkertaiset kukat pöytiin sisältyvät hintaan.
Erikseen juuri yhteen tilaisuuteen tilattavat kukat ja kangasservetit laskutamme erikseen.
Hinnat sisältävät alv:n. Tilausravintolassamme on täydet anniskeluoikeudet!
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Noutopöytä 35 €/hlö
Juhlamenujen kokonaisuudet asiakkaan valinnan mukaan:
Valitse alla olevista kokonaisuuksista mieleisesi tuotteet.
Lisämaksusta mahdollisuus valita useampia vaihtoehtoja.
Salaatit, 3 valinnan mukaan (lisävalinnat á 3 €/hlö)
• vihersalaattia kauden salaateista, talon salaattikastiketta
• punajuuri-aurajuustosalaattia, yrttivinegretteä
• coleslaw-salaattia
• fetajuustosalaattia, talon salaattikastiketta
• ranskalainen perunasalaatti
• metsäsienisalaattia
• kananpojan pastasalaattia
• marinoituja kauden kasviksia
Kylmät alkupalat, 3 valinnan mukaan (lisävalinnat á 4 €/hlö)
• marinoitua tofua
• Skånen sinappisilliä
• graavilohta, sinappitillikastiketta
• lämmin savulohi
• savukalkkunaa, pihlajanmarjahyytelöä
• maalaispateeta, smetanavaahtoa
• kasvisterriiniä
• vuoluporsaan savupaistia, smetanavaahtoa
Pääruoka, 1 valinnan mukaan (lisävalinnat á 8 €/hlö)
• paistettua lohta, tilliperunat, yrttivoikastiketta
• kalkkunaa, sienirisotto, pekoni-madeirakastiketta
• ylikypsää possunniskaa, kermaperunat, rosmariinikastiketta
• häränrintaa, valkosipuliperunat, punaviinikastiketta
• karjalanpaistia, keitetyt perunat
Kasvisruokavaihtoehdot (lisävalinnat á 5 €/hlö)
• härkäpavuilla täytetyt munakoisot
• kasvistäytteiset kääryleet
• quornfilee, viherpippurikastike
Jälkiruoka / kakku, 1 valinnan mukaan (lisävalinnat á 4,5 €/hlö)
• vadelmakermakakku
• kinuskikakku
• valkosuklaakakku
• pannacotta, marjamelba
• suklaamousse
Leivät, levitteet ja alkoholittomat ruokajuomat sisältyvät hintaan.
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