Pienet kattaukset & Buffetit
Tarjoiluehdotuksia sinulle ja vieraillesi, ole hyvä!
Buffetit sisältävät menun valintasi mukaisesti:
✓ yksi kala-alkupala, toinen alkupala, kaksi salaattia, yksi pääruoka
(kylmä tai lämmin) & kakun
✓ talon leipävalikoiman & levitteen
✓ tarjoiluastiat.
Pienet kattaukset sisältävät menun valintasi mukaisesti
✓ Yksi alkupala, yksi salaatti, yksi piiras, yksi voileipäkakku, yksi
makea kakku.
✓ Yksi alkupala, kaksi salaattia, yksi piiras tai voileipäkakku, yksi
makea kakku.
✓ Kaksi alkupala, kaksi salaattia, yksi kylmän buffetin pääruoka, yksi
makea kakku.
✓ Talon leipävalikoima & levite sisältyvät menuihin.

10-15 henkilöä
✓ Pienet kattaukset 30,00 €/ hlö
✓ Buffetit 40,00 €/ hlö

Yli 20 henkilöä
✓ Pienet kattaukset 25, 00 €/ hlö
✓ Buffetit 35,00 €/ hlö

Alkupaloja & sormiruokaa
Limegraavattua lohta, avokadoa & saaristolaisleipää L
Uunikuivattua tomaattia, avokadoa & saaristolaisleipää VE
Lohimestarinsalaatti & saaristolaisleipää L
Graavilohta & tillicreme L, G
Pienet paahdetut leipäset
✓ Vuohenjuustoa & mansikkaa HYLA
✓ Paahtopaistia & chipotle-majoneesi
✓ Tuusan kikhernetahna VE
Mozzarella- tomaatti -tournedos & basilikaa L, G
Täytetyt tuulihatut L
✓ juusto/ savulohi/ savukinkku
Rieskarullat
✓ kana tai savuporotäyte L
Suolaiset kierteet L
✓ lehtikaalipesto
✓ tomaattinen jauheliha

Voileipäkakkuja
Savukinkku
Lohi
Savuporo
Kreikkalainen kasvis

Suolaisia piiraita
Ilmakuivattu kinkku- rucola
Kana-parmesan
Savukinkku- feta
Tomaatti-vuohenjuusto
Lohi
Voileipäkakut ja piiraat ovat laktoosittomia, ne voidaan
valmistaa myös gluteenittomina. Hinnoittelu tilauskohtaisesti.

Salaatteja
Kauden vihersalaatti VE
Hedelmäinen juustosalaatti L, G
✓ leipäjuusto/ mozzarella/ fetajuusto
Talon kirkas perunasalaatti VE
Caesarsalaatti L
✓ lohi/kana/ plain
Kanasalaatti & Tuusan vihreä pesto L, G
Savukalasalaatti & tillikastike L, G
Salaatti Romesco L
✓ ilmakuivattu kinkku/ katkarapu
Kasviskimara VE
Savuporo-pastasalaatti L
Välimeren pastasalaatti L
Raikas kuskussalaatti L
Tuusan coleslaw L, G
Tuvan sienisalaatti L, G

Kylmä Buffet
Savulohi & Tuusan Tartar- kastike L, G
Paahtopaisti & Vihreä kastike L, G
Lihapullat & Tsatsiki L, G

Lämmin Buffet
Lagerissa haudutettuja possun poskia L, G
Teriyaki- glaseerattua possua L, G
Talon nyhtöpossu & BBQ- kastike L, G
Paahdettua maissikanan rintaa & tumma timajmi-kastike L, G
Rucola-pestolla ryyditettyä kanan rintaa & savukylkeä, Vihreä pesto
L, G
Talon parempi lihapata L, G
Haudutettua Illilän karitsaa L, G
Munakoiso-tomaatti Tournedos Rucolapestolla K
Talon ratatouille VE, G
Kolatun Ruska- juustogratiini K, L

Lisäkkeet
✓ Paahdetut perunat & juurekset
✓ Keitetyt perunat
✓ Ryppyiset perunalohkot rosmariinisuolalla
✓ Peruna-palsternakkagratiini
✓ Valkosipuli-kermaperunavuoka
Lisäkkeet ovat laktoosittomia ja gluteenittomia.

Kakut
Suklaaklassikko L
Vadelmatäytekakku L
Mansikka-limevaniljatäytekakku L
Mango-passionjuustokakku L
Mustaherukka-vaniljajuustokakku L
Paistettu valkosuklaakakku & sesongin marjat L
Kolmensuklaankakku HYLA/ G
Britakakku kauden täytteellä L, G
Tiramisu-kakku L
Kakut on mahdollista toteuttaa myös gluteenittomina,
hinnoittelu tilauskohtaisesti.

Juhlakattauksen tilaajalle
✓ Astiapaketti 5,00 €/hlö, sisältää kuohuviini - ja yleislasin, lautasen
ja aterimet sekä kahviastiaston.
✓ Juomapaketti 2,00 €/ hlö, sisältäen kivennäisvesi, kotikalja, mehu,
maito, kahvi, tee ja sokeri.
✓ Kahvitarjoilun juomapaketti 1,00 €/ hlö, sisältäen kahvi, tee, mehu,
kahvimaito ja sokeri.
✓ Erityisruokavaliot suunnitellaan ja veloitetaan tilauskohtaisesti.
✓ Tilaukset noudetaan sovitusti uudesta tuotantotilastamme
Ojakkalantie 400,03250 Ojakkala.
✓ Kuljetus sovittaessa 50,00 €/ krt, kun matka on < 30 km.
✓ 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 7 päivää ennen tilaisuutta ilmoitettuun
henkilömäärään.
✓ Alle 4-vuotiaat veloituksetta.
✓ Alle 12- vuotiaat hinnoitellaan tilauskohtaisesti.

Vahvistetun tarjouksen peruutus
✓ >8 vuorokautta ennen tilaisuutta veloituksetta.
✓ <7 vuorokautta ennen tilaisuutta 40 % menun hinnasta.

Pöytä on katettuna- Muistot tekeytymässä.
Minka Heino

