Ylioppilas -ja valmistujaisjuhlaan
1.6.2019 tarjoiluehdotuksia sinulle ja vieraillesi, ole hyvä!

Tarjoiluehdotus 1 25,00€/hlö
Tarjoiluehdotus 2 30,00€/ hlö

Tarjoiluehdotus 1 sisältää esimerkiksi seuraavat vaihtoehdot:
• yhden lajikkeen sormisyötävistä, piiraista, voileipäkakuista ja
salaateista sekä kakuista
• yhden lajikkeen sormissyötävistä, piiraista, salaateista ja kakuista
sekä pikkuleivän
• yhden lajikkeen sormissyötävistä ja salaateista kaksi lajiketta
piiraista sekä yhden kakkulajikkeen.
Tarjoiluehdotus 2 sisältää esimerkiksi seuraavat vaihtoehdot:
• yhden lajikkeen sormisyötävistä, kaksi lajiketta salaateista, yhden
lajikkeen Buffet -osiosta lisäkkeen kera, kahta lajia kakkua sekä
pikkuleivän
• yhden lajikkeen sormisyötävistä, kaksi lajiketta salaateista, yhden
lajikkeen Buffet -osiosta lisäkkeen ke, yhden kakkulajikkeen sekä
pikkuleivän.

Sormisyötäviä
Limegraavattua lohta, avokadoa & saaristolaisleipää
Vuohenjuustoleipäset & mansikkaa
Mozzarella-tomaatti -tournedos & basilikaa
Täytetyt tuulihatut
juusto tai savulohi
Rieskarullat
kana tai savuporo
Talon hummus

Voileipäkakkua
Savukinkku
Lohi
Savuporo
Kasvis

Suolaisia piiraita
Parmankinkku- rucola
Kana-parmesan
Tomaatti-vuohenjuusto
Lohi

Salaatteja
Hedelmäinen juustosalaatti
leipäjuusto tai mozzrella
Kesäinen perunasalaatti
Caesarsalaatti
kana/ katkarapu/ plain

Buffettiin
Paahtopaisti & chimichurri
Lihapullat & tsatsiki
Kanaa sous vide & rucolapesto
+ Lisäke keväinen peruna-kasvispaistos

Täytekakkuja
Jogurttimousse & vadelmahilloke
Mango-passionmousse & valkosuklaamousse
Vanilja-limemousse & mansikkaa
Suklaaklassikko, vaniljamousse & kuningatarhilloke
Hyydykekakkuja
Valkosuklaa-limejuustokakku
Valkosuklaa-maitosuklaajuustokakku & mansikkaa
Mango-passionjuustokakku
Pikkuleipiä
Sitruunainen herrasväen pikkuleipä
Ylioppilaat
Marengit
Hillosilmä
Erityistä
Yo-lakkikoriste 10,00€
Gluteeniton, munaton & maidoton kakku (2-3 hlö) 15,00€
Gluteeniton ja maidoton suolainen piiras (1 hlö) 5,00€

Juhlakattauksen tilaajalle
• Astiapaketti 3,00€/hlö, sisältää kuohuviini -ja yleislasin, lautasen
ja aterimet sekä kahviastiaston.
• Hinnat sisältävät arvonlisäveron.
• Servietit valikoimastamme sisältyvät tilaukseen.
• Kahvi ja tee sekä leipä ja levite sisältyvät tilaukseen.
• Tilaukset noudetaan uudesta tuotantotilastamme Ojakkalantie
400,03250 Ojakkala sovitusti.
• Astiat noudetaan sovitusti etukäteen edeltävällä viikolla.
• Erityisruokavaliot veloitetaan tilauskohtaisesti erikseen.
• Tarjoilijan tuntiveloitus on 42,00€/h. Suositus 1 tarjoilija/ 25
vierasta.
Laskutusperusteet
• Alle 4-vuotiaat veloituksetta.
• 4-10 vuotiaat: -30% sovitusta hinnasta.
• Laskutus perustuu 7 päivää ennen tilaisuutta ilmoitettuun
lukumäärään
•
•
•
•

Vahvistetun tarjouksen peruutus:
30 vrk ennen tapahtumapäivää veloituksetta
29-15 vrk ennen tapahtumapäivää 40% menuhinnasta
14-7 vrk ennen 60% menuhinnasta
6->ennen 80% menuhinnasta.

