Kahvi- ja ruokatarjoilut
Otathan yhteyttä räätälöidyn menun ja hinnan saamiseksi.

Kahvitarjoilut
Kahvia, teetä ja mehua
Täytekakkua
Mansikka-, vadelma-, suklaa-, kinuski-, hedelmätäytekakku
Vadelma-, mansikka-, lime-, mango-, passionjuustokakku
Suklaa- ja mansikkamoussekakku
Pullakranssi ja pikkuleipiä tai marjapiirakkaa
Suolaista kahvileipää
Liha-, lohi-, lohi-katkarapu-, salami- tai feta-kasvisvoileipäkakkua
Karjalanpiirakoita ja munavoita
Voileipiä; kinkku-, juusto-, lohi-, kalkkuna-, paahtopaisti-, ja muna-anjovisvoileipä
Suolaista piirakkaa; venäläistä lohi- tai lihapiirakkaa, kinkku-, lohi-, lohi-katkarapu-, parsa-feta- tai
aurajuustosienipiirakkaa
Ruokatarjoilut
Ehdotelma 1
Keitto valinnan mukaan:
Lohi-, liha-, poro-juusto-, kasvissose-, metsäsieni-, broileri- tai juustokeittoa
Lisäksi juustoa, tomaattia, suolakurkkua, leipälajitelma, voita sekä ruokajuomat
Ehdotelma 2
2 salaattia valinnan mukaan:
Vihersalaatti, juustosalaatti, kinkku-pastasalaatti, kreikkalainen salaatti, savulohisalaatti, broilerisalaatti,
sienisalaatti, kukkakaali-tillisalaatti, punajuurisalaatti, tomaatti-vuohenjuustosalaatti
Lämminruoka, 1 vaihtoehto valinnan mukaan
Karjalapaistia ja puolukkasurvosta
Riistakäristystä, perunamuusia ja puolukkasurvosta
Palapaistia
Patapaistia ja punaviinikastiketta
Broilerfileetä ja kookos-currykastiketta
Smetanalohta
Porsaan fileetä ja kerma-pippurikastiketta
Kasvis-kaalikääryleitä ja juustokastiketta Perunoita
Kasvisgratiinia, wokki- tai uunijuureksia
Lisähintaan saatavissa myös:
Sinappi-, smetana- tai sipulisilliä
Graavia lohta, kylmäsavulohta tai lämminsavulohta
Paahtopaistia ja piparjuurikastiketta
Ylimääräinen salaatti

Ruokatarjoiluun sisältyy:
-

Leipälajitelma, voita ja yrttilevitettä

-

Ruokajuomina kotikaljaa, mehua ja jäävettä

-

Kahvia, teetä ja yhtä lajia täytekakkua

-

Kukkakoristelu väritoiveiden mukaisina kauden kukista (iso asetelma tarjoilupöytään sekä pienet asetelmat 1
kpl/ 8 henkeä vieraspöytiin)

-

Kynttilät ja lautasliinat

-

Tarjoilupalkkiot

-

Kuljetukset seurakuntasaleihin

Muualla kuin Juhlaserviisin ja seurakuntien tiloissa liinat, astiat, siivouskulut ja kalustejärjestelyt veloitamme erikseen.
Erikoisruokavaliot
Kaikki tuotteemme ovat laktoosittomia. Gluteenittomat, sokerittomat ja maidottomat vieraat huomioimme ilman eri
veloitusta tilauksen mukaan. Huomioithan, että erikoisruokavaliot valmistetaan samassa keittiössä muiden tuotteiden
kanssa.
Henkilömäärät
Minimiveloitus 15 hlöä, henkilömäärä tulee vahvistaa 7 vrk aikaisemmin.
Liikuntalinna
Hinnasto on voimassa päivätilaisuuksissa klo 18.00 asti. Tilaan mahtuu max. 80 h ja tiloissa on A-oikeudet. Hinnat
sisältävät pöytäliinat, somistuksen, siivouksen ja kalustejärjestelyt.
Maksuehdot
Muisto- ja yritystilaisuuksia lukuun ottamatta laskutamme tilaisuuden etukäteen tai paikan päällä ennalta ilmoitetun
henkilömäärän mukaan. Maksutapoina käteinen, pankkikortit sekä Visa, Mastercard, Eurocard ja Diners. Henkilömäärä
tulee vahvistaa 7 vrk aikaisemmin. Hinnat sisältävät 14 % alv:n.
Varausmaksu (300,00 €) vähennetään laskun loppusummasta.
Tilaisuuden peruuntuessa varausmaksua ei palauteta, peruutus on tehtävä vähintään 1 kk aikaisemmin.

