Häämenut

Pöytä on katettu – Muistot tekeytymässä.
Minka Heino

Menu 1
Limegraavattu lohi & avokadocreme
Kesäinen salaatti vuohenjuustosta ja mansikoista
Salaatti Romesco & katkarapuja
Hillottua punasipulia, yrttimarinoituja oliiveja & hölsky- kurkkuja
Tuusan hummus & valkosipuli-crostinit
Maalaissalaatti & Teriyaki-marinoitua paahtofilee
Oman kylän leipä, voi ja yrttilevite
Paahdettua kanan rintaa, savukylkeä & rucola-parmesantäyte
Keitetyt varhaisperunat
Tuusan vihreä kastike
Hääkakku valintanne mukaan
Kahvi, tee, mehu

42,00 €/hlö

Menu 2
Savulohi & Tillicreme
Skagen Tuusan tapaan
Savuporo-rieskarullat
Hedelmäinen vihersalaatti
Kana- Caesarsalaatti & Parmesandressing
Uuden sadon perunasalaatti
Lihapullat & Kurkku-jogurttikastike

Oman kylän leipä, voi ja yrttilevite
Talon paahtopaisti
Piparjuurella ryyditetty varhaisperunapaistos
Demi- glace kastike

Hääkakku valintanne mukaan
Kahvi, tee, mehu

45,00 €/hlö

Menu 3
Graavilohi & tilli -sinappikastike
Tomaatti- mozzarella-basilikasalaatti
Tuusan coleslaw
Salaatti Romesco ilmakuivatusta kinkusta
Caesar-salaatti & parmesandressing
Paahdettua kanaa & Tuusan vihreä pesto

Oman kylän leipä, voi ja yrttilevite
Teriyaki-glaseerattua possun niskaa
Paahdettuja varhaisperunoita
Kauden kasvispaistos

Hääkakku valintanne mukaan
Kahvi, tee, mehu

42,00 €/hlö

Alkumaljan avec
Vuohenjuusto & mansikka
Lohi & saaristolaisleipä
Savuporo & peruna
✓

Iltapalaksi salaatti & suolapala
Valitse salaatti:
Välimeren pastasalaatti
Savuporo- pastasalaatti
Kesäinen perunasalaatti
Kesäinen vihersalaatti

Valitse suolapalaksi kaksi lajiketta:
Lohipiiras
Savukinkku- rucolapiiras
Tomaatti-fetapiiras
Karjalanpiiras & munavoi
Minitoastit kana/ kinkku/kasvis

Hodari-buffet
Nakit, sämpylät, talon coleslaw, paahdettu sipuli, tomaatti-salsa, Bbqkastike, maustekurkku, mango-guacamole, kurkku-zuccini, chipotle
Tuusan tapaan

✓ Iltapalala salaatti & suolapala 10,00 €/ hlö
✓ Iltapala Hodari-buffet 15,00 €/hlö
✓ Pieni sormisyötävä +5,00 €/hlö (2 kpl)

Hääkakut
Täytekakkuja
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Vadelmakakku: vadelmahilloke & jogurttimousse L
Mansikkakakku: mansikkahilloke & vanilja- limemousse L
Hedelmäkakku: mango- passionmousse & vaniljamousse L
Marjakakku: kuningatarhilloke & valkosuklaamousse
Kinuskikakku: vadelmahilloke & kinuskimousse L
Suklaakakku: suklaamousse & valkosuklaamousse
Täytekakut voidaan valmistaa myös gluteenittomana.

Juustokakkuja
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Valkosuklaa-lime
Vadelma-lime L
Paistettu juustokakku, mansikka -vanilja
Mango-passion L
Mustaherukka-vanilja L
Kolmen suklaan kakku & kauden marjoja
Sitruuna-lakritsi L
Juustokakuissa on keksipohja.

Moussekakkuja
✓ Suklaaklassikko: suklaapohja, kuningatarhilloke, vaniljamousse ja
suklaaganche, laktoositon.
✓ Mansikka-lime: sitruunainen pohja, mansikka - ja limemousset
kerroksittain, limekiille, gluteeniton ja laktoositon.
✓ Kolmen suklaan kakku: tumma pohja, suklaa - ja
valkosuklaamousset, suklaapeili.
✓ Mustikka-valkosuklaa: mustikkapohja, mustikka - ja
valkosuklaamousset kerroksittain, mustikkaa ja valkosuklaapeili.
✓ Vadelma-jogurtti-lemon: vadelmapohja, vadelma - ja
jogurttimoussea kerroksittain, laktoositon.
✓ Mango-passion-valkosuklaa: mantelipohja, hedelmä - ja
valkosuklaamoussea kerroksittain, gluteeniton.
✓ Meidä prinsessa: vaniljamousse & vadelmaa, valkoinen
sokerimassa.

Erityistä
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Kustomoidut koristeet hinnoitellaan erikseen, arvio 20,00 €.
Koristeet: kiille, suklaa sekä marja - ja hedelmäasetelmat.
Valkosuklaa sisältää laktoosia.
Käyttämämme maitotuotteet ovat laktoosittomia kaikissa kakuissa.
Gluteenittomat juustokakut: +5,00 €/ kakku.
Huomioithan, että samoissa tiloissa käsitellään vehnätuotteita.

Juhlakattauksen tilaajalle
✓ Astiapaketti 4,00 €/hlö, sisältää kuohuviini - ja yleislasin, lautasen
ja aterimet sekä kahviastiaston.
✓ Juomapaketti sisältyy menun hintaan; kotikalja, mehu, maito.
✓ Kahvitarjoilun juomapaketti sisältyy menun hintaan; kahvi, tee,
mehu, kahvimaito ja sokeri.
✓ Erityisruokavaliot suunnitellaan ja veloitetaan tilauskohtaisesti.
✓ Kasvisvaihtoehto sisältyy menun hintaan.
✓ Tilaukset voidaan noutaa sovitusti uudesta tuotantotilastamme
Ojakkalantie 400,03250 Ojakkala (jos henkilökuntaa ei tarvita).
✓ Kuljetus sovittaessa 50,00 €/ krt, kun matka on < 30 km (jos
henkilökuntaa ei tarvita).
✓ Tarjoilijan tuntiveloitus on arkisin 45,00 €/h, sunnuntaisin ja
pyhäpäivisin 70,00 €/ h.
✓ Suositus 1 tarjoilija/ 25 vierasta.
✓ Hinnat sisältävät arvonlisäveron.
✓ Suositellaan tilaamaan tarjoilut vähintään kuukautta aikaisemmin.

Laskutusperusteet
✓ Laskutus perustuu epidemia- aikana yhdessä sovittuun
päivämäärään.
✓ Alle 4-vuotiaat veloituksetta.
✓ Alle 12- vuotiaat hinnoitellaan tilauskohtaisesti.

Vahvistetun tarjouksen peruutus
✓
✓
✓
✓

<7 vuorokautta ennen tilaisuutta 40 % menun hinnasta
8-14 vuorokautta ennen tilaisuutta 30 % menun hinnasta.
15-19 vuorokautta ennen tilaisuutta 20 % menun hinnasta
> 20 vuorokautta ennen tilaisuutta veloituksetta.

