RAVINTOLA PERHO NOUTOPÖYTÄEHDOTUKSIA 2018
(minimihenkilömäärä 20)

Keittotarjoilu, hinta 32 e
Perinteinen lohikeitto (kirkas tai kermainen)
leipävalikoima, juustoa ja voita
***
Kahvia, teetä, täytekakku
Salaattipöytä, hinta määräytyy pääruoan mukaan
ilman pääruokaa 32 e
Lämminsavulohisalaattia, kana-caesarsalaattia
Rucolapesto-perunasalaattia, vihersalaattia
Öljy- ja sinappikastiketta, leipävalikoima ja voita
***
Kahvia, teetä, täytekakku
Pääruokavaihtoehdot
Karjalanpaistia, perunasosetta
hinta 36 e
***
Riistakäristystä, perunasosetta ja puolukkaa
hinta 36 e
***
Mustapapu-chilimuhennosta, täysjyväriisiä
hinta 35 e
***
Kukkoa viinissä, riisiä
hinta 37 e
***
Lämminsavustettua lohta ja sienikastiketta, tilliperunaa
hinta 41 e
***
Kokonaisena paahdettua porsaan ulkofileetä, sinappikastiketta,
kermaperunoita
hinta 41 e

Juhlanoutopöytä, hinta määräytyy pääruoan mukaan
ilman pääruokaa 37 e
Punajuurigraavattua lohta
Palvilammasta ja piklattuja kasviksia
Caesar- ja helmimozzarella-tomaattisalaattia
Rucolapesto-perunasalaattia
Kauden vihersalaattia, sinappi- ja öljykastiketta
Leipävalikoima ja voita
**
Kahvi, tee ja tiramisua
Pääruokavaihtoehdot
Loimunieriää, voi-valkoviinikastiketta ja tilliperunaa
Kokonaisena paahdettua härän sisäfileetä, madeirakastiketta ja
valkosipuliperunoita
hinta 44 e yhdellä pääruualla / 48 e kahdella pääruualla

Kylmä noutopöytä, hinta määräytyy pääruoan mukaan
ilman pääruokaa 37 e
Savustettuja muikkuja, graavilohta
Roseepaistia ja piparjuurikermaa
Vihersalaattia, sienisalaattia, caesarsalaattia
Öljy- ja sinappikastiketta
Keitettyjä tilliperunoita, leipävalikoima ja voita
***
Täytekakku
Kahvia tai teetä
Pääruokavaihtoehdot
Karjalanpaistia, perunasosetta
hinta 40 e
***
Riistakäristystä, perunasosetta ja puolukkaa
hinta 40 e
***
Mustapapu-chilimuhennosta, täysjyväriisiä
hinta 39 e
***
Kukkoa viinissä, riisiä
hinta 41 e
***
Lämminsavustettua lohta ja sienikastiketta, tilliperunaa
hinta 44 e
***
Kokonaisena paahdettua porsaan ulkofileetä, sinappikastiketta,
kermaperunoita
hinta 44 e

Kakkuvaihtoehdot

mansikka, hedelmä, Perhon tummasuklaa valkosuklaa-täytteellä,
suklaamousse tai juustokakku ja mansikkakastike, mustaherukka

Lasten hinnat

alle 4 v. ilmaisia, 4-12 v. – 30 %

Erikoisruokavaliot

tavallisimmat erikoisruokavaliot huomiomme ilmoituksenne
mukaisesti, muut neuvottelemme tapauskohtaisesti

Ruokajuomat

hintaan sisältyy jäävesi ja lapsille mehu.
Talon viinit (kuohu-, valko- ja puna)

32 e/ pullo

Virvoitusjuomat

3 e / pullo

Braastad VS-konjakki
Mesimarja-likööri
Lakka-likööri
Kuiva tai makea sherry
Kotikalja, maito

7.40
6.20
5.20
6.00
1.50
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4 cl
4 cl
4 cl
8 cl
hlö

Valmistamme tuotteet laktoosittomina, suklaakakut vähälaktoosisina

Piano, virsikirjat ja cd-soitin ovat käytössänne tilauksesta.
Laskutuksessa hyväksymme + -10 % muutoksen 4 päivää ennen
tilaisuutta vahvistettuun henkilömäärään
Toimintamme on arvonlisäverotonta hallinto-oikeuden päätöksellä.

