
-Runsas täytetty sämpylä (pesto-mozzarella, kinkku- 

juusto tai paahtopaisti-piparjuuri) 5,90€/hlö 

-Runsas täytetty ruisleipä (kana tai lohi) 5,90€/hlö 

-Avosaaristolaisleipä (kylmäsavulohi, kinkku tai 

avokado-wasabi) 4,90€/hlö 

-Täytetty croissantti (Kinkku-juusto tai tomaatti- 

vuohenjuusto) 4,90€/hlö 

 

Tarvittavat astiat sekä kahvi/tee + 3,50/ hlö 

 

 

 

-Kotipulla 2,90€/hlö 

-Toscakakku 3,90€/hlö 

-Porkkanaleivos 3,90€/hlö 

-Mustikkapiirakka ja vaniljakastike 4,90€/hlö 

 

Tarvittavat astiat sekä kahvi/tee + 3,50/ hlö 

Kokoustarjoilut 2019 

Kokousleivät (minimitilaus 10hlö) 

Kahvimakeat (minimitilaus 20hlö) 



Vaihtoehto 1 (7,90/hlö) 

 

Täytetty croissant 

Jugurttia, mysliä ja marjoja 

Hedelmiä 

 

Vaihtoehto 2 (10,90/hlö) 

 

Kahvi/tee 

Runsas täytetty sämpylä tai ruisleipä 

Hedelmiä 

Tuoremehua 

 

 

Vaihtoehto 3 (12,90/hlö) 

 

Kahvi/tee 

Täytetty cocktailpiirakka tai avosaaristolaisleipä 

Smoothie 

Hedelmät 

Tuoremehu 

 

 

Vaihto 4 (14,50€/hlö) 

 

Kahvi/tee 

Täytetty croissant 

Jugurttia, mysliä ja marjoja 

Hedelmät 

Pieni makea kahvileipä 

Tuoremehu 

Kokoustarjoilut 2019 

Aamiaispaketit (minimitilaus 10hlö) 



 

 

Vaihtoehto 1 (12€/hlö) 

Kreikkalainen salaatti 

Pepperoni-sipulipiirakka 

Leipä, levite 

 

Vaihtoehto 2 (15€/hlö) 

Raikas vihersalaatti tuoreyrteillä ja sitrusvinegretellä 

Paahtopaistia ja perunasalaattia 

Kasvis-fetapiirakka 

Leipä, levite 

 

Vaihtoehto 3 (15€/hlö) 

Kanaceasarsalaatti tai hedelmäinen kanasalaatti 

Feta-melonisalaatti 

Kinkku-pekonipiirakka 

Leipä, levite 

Kokoustarjoilut 2019 

Kokouslounaat (minimitilaus 10 hlö) 



Sisältävät vihersalaatin, leivän ja levitteen. 

-Lihapullat kermakastikkeessa, perunamuusi 

-Kanaa luumutomaattikastikkeessa, riisi 

-Johtajanpataa (porsaan fileestä), kermaperunat 

-Riistakäristys, puolukoita ja perunamuusia 

-Kasvis- tai jauhelihalasagne 

-Pesto-vuohenjuustopasta 

-Kinkku- tai lohikiusaus 

 

 

 

Kokoustarjoilut 2019 

Lämpimät lounaat valinnan mukaan 
15€/hlö, (Minimitilaus 10hlö) 

Kokouspaketti 34,90€/hlö.  
(Minimitilaus 10 hlö) 

Aamiainen: 
kahvi/tee, runsas täytetty sämpylä tai ruisleipä, 

hedelmiä, tuoremehu 
*** 

Lounas 
valinnan mukaan, kahvi/tee 

*** 
Iltapäivä-kahvi ja makea kahvileipä 

 

Sisältää alla mainitut tarjoilut, tarvittavat astiat 
sekä tarjoilupalkkiot. 

Kaikki tarjoilut sisältävät kuljetuksen. Lounaat sekä aamiais- ja 
kokouspaketit sisältävät aina tarvittavan 
astiaston sekä esillepanon. Hintoihin lisätään Alv 14% 

Kokoushedelmät kokopäiväksi 2€/hlö. 



 Illallinen sisältää aina astiat sekä tarjoilun (max 4h).  

Valinnan mukaan yksi alku-, pää- ja jälkiruoka. 

 

Alkuruuat 

• bresaola, rucola, parmesan 

• juustoinen porokeitto 

• maa-artisokkakeitto 

• kermainen sienikeitto 

• prosciutto- melonisalaatti 

• caprese 

 

Pääruuat 

• paahtopaisti, punaviinikastike, paahdetut yrttiperunat 

• riistakäristys, perunamuusi, puolukat 

• savulohi, tzatziki, valkosipuliperunat & hunajapaahdetut 

uunijuurekset 

• porsaanfilee, pippurikermakastike, rosmariiniperunat, 

uunipunajuuri 

 

Jälkiruuat 

• talon pannacotta 

• suklaabrownie, mascarponecreme 

• talon juustokakku, vadelmamelba 

Ilallismenu 

llallinen, 
kolme ruokalajia 42,90 €/henkilö.  

Lisätunnit 35€/h. 


