
PIKKUJOULUJEN OHEISOHJELMAT LA FIESTASSA

Pikkujoulut kaipaavat yleensä aina jotain pientä erikoista, jotta juhlista
tulisi ikimuistettavat. Ohessa La Fiestan kaksi suosittua

ehdotusta oheisohjelmaksi. Jos mielessäsi on jotain muita vaihtoehtoja,
kerro se meille, niin muokataan ohjelma yhdessä toiveittesi mukaiseksi.

Viinitasting

Erilaiset ohjatut viinitastingit, esim: vanha maailma vs. uusi maailma,rypäle-
tasting tai maatasting voidaan järjestää alkaen 30e/hlö .Kuohuviinitasting

onnistuu alk.35/hlö ja samppanjatasting alk. 45e/hlö.

Dining in the dark

Huippusuositut dining in the dark-illat aikaisemmilta vuosilta saavat jatkoa.
Pimeässä syömisen ideana on päästä käyttämään tehokkaammin maku-, haju-
ja tuntoaisteja. Ruokailet pilkkopimeässä neljän ruokalajin menun,jonka sisällön

saat tietää vasta poistuessasi ravintolasta. Kokemus on vailla vertaansa.

Menun hinta on 43€

(etukäteistilauksesta väh. 4 vrk aikaisemmin min. 10 hlön ryhmille. Suosittelemme samaa
menukokonaisuutta, erikoisruokavaliot muokattavissa toiveidenne mukaisesti)

Iltoja voidaan järjestää myös yksityistilaisuuksina haluamananne ajankohtana.
Kaikki varaukset, tiedustelut yms. sähköpostilla info@lafiesta.fi

.
Tutustu toimintaamme www.lafiesta.fi tai  www.facebook/lafiesta.com

http://www.lafiesta.fi/
mailto:info@lafiesta.fi


PIKKUJOULUMENUT

Kaikkiin menuihin suositellaan tervetulo-maljaksi Fiestan terästettyä (2 cl) 
glögiä hintaan 6,5€ tai alkoholitonta glögiä hintaan 3,5€. Muut juomat

 juomalistoiltamme www.lafiesta.fi tai teemme mielellämme ehdotuksen
kaikista illan juomista  kun menu on lyöty lukkoon. 

Menu 1
Paahdettua punajuuri-omena salaattia G/M

***
Paahdettua lohta ja appelsiini-sahramikastiketta G/VL

Punajuurismetanaa G/VL
Perunafondant G/M

Hunajaisia juureksia G/M
***

Mustikkajuustokakkua VL
29 €

Menu 2
Cashewpähkinäsalaatti G/M

***
Possun sisäfilettä ja katajanmarja- jaloviinakastiketta G /VL

Perunakakkua G/VL
Vuohenjuusto-punajuuripaistosta G/VL

***
Puolukkajäädyke G/VL ja kanelikaramellikastiketta G/VL

34 €

Menu 3
Savuporo-metsäsienikeitto G/VL

***
Härän paahtopaistia ja karpalo-punaviinikastiketta G/M

Kermaperunat G/VL
Paahdettuja juureksia G/M

***
Suklaakakkua ja appelsiinivaahtoa VL

39 €

m= maidoton
l= laktoositon

vl= vähälaktoosinen
g= gluteiiniton

(etukäteistilauksesta väh. 4 vrk aikaisemmin, min.10 hlön ryhmille. Suosittelemme
samaa menukokonaisuutta, erikoisruokavaliot muokattavissa toiveiden  mukaisesti)

http://www.lafiesta.fi/


”STREET FOOD” PIKKUJOULUMENU

Potato skins
Rapeaksi paistettuja perunankuoria, pekonia, cheddaria ja korianteri-

creme fraicea.Lisäksi Fiestan omaa coleslaw -salaattia, g/l
***

Pbbqpp- burrito
PlumBBQ pulled pork burrito. Pehmeä vehnätortilla, salsaa, tuore-

juustoa, papuja, salaattia sekä hapanimelässä kastikkeessa pitkään
 haudutettua possua ja luumuBBQ-kastiketta. Lisäksi nachoja ja salsaa. l

***
Churros

Kaneli-sokerikuorrutteinen munkkitanko ja suklaakastiketta l

20€

” MEXICAN” PIKKUJOULUMENU
Appelsiini- avokado salaatti

Raikkaalla salaattipedillä appelsiiniä, avokadoa, sipulia, korianteria, anista ja lime-
granaattiomenakastiketta g/m

***
Broileria ja mango-habanerosalsaa

Grillattua broileria,mango-habanerosalsaa, perunaquesadilla ja 
Fiestan omaa coleslaw -salaattia, l

tai
LuumuBBQ härkää

Grillattu härän ulkofilepihvi, luumuBBQ- kastiketta, korianteri-cremeä, ranskalaisia,
omatekoista ketsuppia ja Fiestan coleslaw-salaattia g/l

tai
Grillattua halloumia ja mango -habanerosalsaa

Haloumia, raikasta melonisalaattia, mango-habanerosalsaa, perunaquesadilla ja
Fiestan omaa coleslaw-salaattia, l

***
Sweet Taco

Pehmeä maissitortilla ja grillattua ananasta sekä suklaa-piparkakkukastiketta, g/l

Broilerilla 32€, halloumillla 29 € ja härällä 36 €

m= maidoton
l= laktoositon

vl= vähälaktoosinen
g= gluteiiniton

(etukäteistilauksesta väh. 4 vrk aikaisemmin min. 10 hlön ryhmille. Suosittelemme samaa
menukokonaisuutta, erikoisruokavalio tmuokattavissa toiveiden n mukaisesti)



Meksikkolainen buffet

Limemarinoitua katkarapusalaattia (g/l)
Jalopenoja, Guacamolea ja Creme fraichea (g/l)

Choritzolla maustettua perunasalaattia (g/l)
Mozzarellaa, tomaattia ja punasipulia (g)

Bbq-öljyllä siveltyjä maissintähkiä (g/l)
Vihreää salaaattia ja chimmichurri-öljyä (g/m)

Coleslow salaattia (g/l)
Nachoja ja salsaa (g/m)

****
Leipälajitelma ja levitettä

***
Mustattua lohta (g/l)

Grillattua kanaa ja mole-kastiketta (g/l)

Sipulirenkaita (l)
Paahdettuja juureksia (g/l)

Jalopeno-kermaperunat (g/l)

***
Chilillä maustettua mutakakkua ja mascarbone-vaahtoa (g/l)

36 €

m= maidoton
l= laktoositon

vl= vähälaktoosinen
g= gluteiiniton

( Buffet etukäteistilauksesta väh. 4 vrk aikaisemmin min. 20 hlön ryhmille. Suosittelemme samaa 
menukokonaisuutta, erikoisruokavaliot muokattavissa toiveiden mukaisesti )



        

”TRADITIONAL” JOULU BUFFET 

Karpalolla graavattua merilohta salaattipedillä (g/m)
Lämminsavustettua lohta ja piparjuurivaahtoa (g/m)

Sillilajitelma (g/m)
Metsäsienisalaattia ja ruisnappeja (l)

Savuporomousse täytteisiä kananmunia (g/vl)
Cashew- pähkinä salaattia ja yrttiöljyä (g/m)

Mätiä, smetanaa ja glögimarinoitua punasipulia (g/l)
Rosollia ja punajuurismetanaa (l/g)

Maksapateeta (g/m)
 

Leipälajitelma ja levitettä

Katajanmarjoilla ja jaloviinalla hunnutettua joulukinkkua (g/vl)
Uunisavustettua lohta  (g/l)
Aurapunajuuripaistos (g/vl)
Paahdettuja juureksia (g/m)

Kermaperunat (g/vl)

Joulutorttuja
Piparkakkuja ja sinihomejuustoa

36 €

m= maidoton
l= laktoositon

vl= vähälaktoosinen
g= gluteiiniton

( Buffet etukäteistilauksesta väh. 4 vrk aikaisemmin min. 20 hlön ryhmille. Suosittelemme samaa 
menukokonaisuutta, erikoisruokavaliot muokattavissa toiveiden mukaisesti )


