Katse jouluun- Tuusan joulupöytään
Tuusan joulupöytä on sinulle ja seurueellesi joulun ajan
herkutteluun suunniteltu menu, jonka sisältöön pääset
itse vaikuttamaan valinnoillasi.
✓ Menun hinta pääruokana possu tai kasvis
10-15henkilöä 43,00 €/ hlö
Yli 20 henkilöä 40,00 €/ hlö
✓ Menun hinta pääruokana karitsa tai lohi
10-15 henkilöä 45,00 €/ hlö
Yli 20 henkilöä 40,00 €/ hlö
Pieni joulumenu
✓ Valintanne mukaisesti yksi kala-alkupala ja kaksi
salaattia, yksi pääruoka ja lisäke sekä jälkiruoka.
6-10 henkilöä 40,00/ hlö
Yli 15 henkilöä 35,00 €/ hlö
Pöytä on katettuna – Muistot tekeytymässä.
Minka Heino

Suupalat alkuun
Siikaröra Hiidenveden siiasta
Lohipastrami & tillicreme
Sinappisilakat
Metsäsienisalaatti
Paahdettu punajuuri-lehtikaalisalaatti vuohenjuustolla
Hedelmäinen vihersalaatti & puolukkavinegrette
L/ G
Tuvan leipävalikoima & yrttilevite

Pääruoaksi valintasi mukaisesti
Joulumausteissa haudutettua Illilän karitsaa
Savulohta Hiidenveden savuista & tilli-smetana
Kevyesti savustettua possun niskaa & karpalo-omenachutney
Savuinen kasvispaistos Ruska-juustolla
L/ G

Lisäke valintasi mukaisesti
Ryppyiset juures-perunalohkot rosmariinisuolalla ryyditettynä
Peruna-palsternakkagratiini Kolatun Ruska-juustolla
L/ G

Aterian kruunu valintasi mukaisesti
Jouluhalko suklaa-metsämarjatäytteellä L/ G
Karamelli-puolukkajuustokakku L

Joulupöydän tilaajalle
✓ Menu on laktoositon.
✓ Gluteenia sisältää menun ruoista vain Karamellipuolukkajuustokakku ja leipä.
✓ Gluteenittomalle varaamme sopivan leivän.
✓ Tilaus sisältää alkupalat sekä yhden pääruoan ja lisäkkeen sekä
jälkiruoan.
✓ Kasvisruokavalioille sisältyy tarvittaessa oma pääruoka.
✓ Muut erityisruokavaliot hinnoitellaan tilauskohtaisesti.
✓ Uunivalmiille menulle ruoan lämmitysohjeet mukaan.
✓ Astiapaketti 4,00 €/ hlö, sisältää kuohuviini - ja yleislasin, lautasen
ja aterimet sekä kahviastiaston.
✓ Juomapaketti 2,00 €/ hlö, sisältäen kotikalja, mehu, maito, kahvi,
tee ja sokeri.
✓ Kahvitarjoilun juomapaketti 1,00 €/ hlö, sisältäen kahvi, tee, mehu,
kahvimaito ja sokeri.
✓ Tilaukset noudetaan sovitusti uudesta tuotantotilastamme
Ojakkalantie 400,03250 Ojakkala.
✓ Kuljetus sopimuksen mukaisesti.
✓ Tarjoilijan tuntiveloitus on arkisin 45,00 €/h, sunnuntaisin ja
pyhäpäivisin 70,00 €/ h.
✓ Suositus 1 tarjoilija/ 25 vierasta.
✓ Vahvistetun tarjouksen peruutus, mikäli cateringtoimintaa ei ole rajoitettu tilaisuuden järjestämisen kannalta
merkityksellisesti:
>8 vrk ennen tapahtumapäivää veloituksetta.
<7 vrk ennen tapahtumapäivää 40 % menun hinnasta.

Tuusan Tupa & T Catering- ilolla & ammattitaidolla palvellen!

