Noutopöytävaihtoehtoja juhliin
1

Kala- ja lihatäytteiset voileipäkakut, coctailpiirakoita ja munavoita
tai vaihtoehtoisesti savulohi- ja broilerquichepiirasta ja vihersalaattia
Mangojuustokakkua, pikkuleipiä ja kahvi/tee

28,00/hlö

2.

Salaattipöytä

26,00/hlö

Aurajuustotuulihattuja, metsäsienisalaattia, vihreää salaattia, fetajuustoa,
oliiveja, kauden kasviksia ja dippikastiketta, kananpoikasalaattia,
tomaatti-mozzarellasalaattia, yrttimarinoituja juureksia, valkosipulipatonkia
Täytekakku ja kahvi/tee

3.

Graavilohta, perunoita, sinappikastiketta
vihreää salaattia, metsäsieni- ja punajuurisalaattia, kananpoikasalaattia

32,00/hlö

Palapaistia ja perunoita, yrtti-uunijuureksia
Täytekakku ja kahvi/tee

4.

Saunapalvitäytteisiä pieniä rieskarullia, kananpoikasalaattia,
vihreää salaattia, tomaatti-mozzarellasalaattia, valkosipulipatonkia

34,00/hlö

Talon kermaista lohikeittoa ja paahdettua ruisleipää
Täytekakku ja kahvi/tee

5.

Tämä menu ilman alkuruokia

28,00/hlö

Silliä talon tapaan ja perunoita, graavilohta ja sinappikastiketta,
palvattua naudanpaistia, täytetyt munanpuolikkaat, vihreää salaattia,
punajuurisalaattia ja metsäsienisalaattia, kauden kasviksia ja pestoa

34,00/hlö

Kinkku- ja lohikiusausta
Täytekakku ja kahvi/tee

6.

Silliä talon tapaan, savustettua lohta, graavattua siikaa, perunoita,
savuporolla täytettyjä munia, punajuurisalaattia, vihreää salaattia,
tomaatti-mozzarellasalaattia

39,00/hlö

Karjalanpaistia, perunoita, herneitä, ja porkkanalaatikkoa tai vaihtoehtoisesti
hunajabroileria kera pippurikastikkeen, uunilohkoperunat tai riisiä ja kasviksia
Täytekakku ja kahvi/tee

7.

44,00/hlö
Sillikaviaaria ja munanpuolikkaita, graavilohta ja sinappikastiketta,
savustettua lohta, Korian Palvin häränpaistia ja mustaherukkahyytelöä,
Korian Palvin saunapalvikinkkua, täytettyjä rieskarullia, vihreää salaattia,
kananpoikasalaattia, Mäkelän Juustotilan kotijuustoa, melonikimara, marinoituja
herkkusieniä, vihannesvalikoima, tomaatti-sipulisalaattia, keitetyt perunat
Vasikanpaistia tai porsaan sisäﬁlettä, kermakastiketta, uunilohkoperunat
ja yrtti-uunijuureksia
Täytekakku ja kahvi/tee. Täytepipareita.

Lapset 4-11 v. -50 %
Lapset alle 4 v. veloituksetta.
Kaikki vaihtoehdot sisältävät ruokajuomana jääveden/kotikaljan (lapsille lisäksi mehu/
maito) sekä sämpylän ja voin.
Voit myös tehdä muutoksia listoihin tai ehdottaa omaa menua, laskemme hinnan yksilöllisesti.
Kaikki ruoat ovat laktoosittomia.
Tarvittaessa huomioimme myös muut erikoisruokavaliotoivomukset.
Laskutamme ilmoitetun henkilömäärän mukaan. Voit vielä tarkentaa henkilömäärää kahta
päivää ennen tilaisuutta.
Noutopöytään vähintään 15 aikuista henkilöä. Vaihtoehto 7 vähintään 25 henkilölle.
Vahvistus henkilömääärästä viikkoa ennen tilaisuutta.
Häävahvistus 200€ viimeistään kuukautta ennen tilaisuutta.
Meillä käy käteinen, pankki- ja luottokortit. Laskutuslisä 5,00€.
Voit valita tilaisuuteesi valkoiset, vihreäkuviolliset (Marimekko Ananas) tai kukka-aiheiset
(Pentik Eden) juhlaliinat. Talon valitsemat kukat pöytiin sisältyvät hintaan.
Tiloista emme peri erillistä vuokraa.
Tilaisuuden tarkemmista yksityiskohdista voit keskustella kanssani!
Terveisin: Jaana Honkonen
emäntä
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