RAVINTOLA PERHO NOUTOPÖYTÄEHDOTUKSIA 2019
(minimihenkilömäärä 20)

Keittotarjoilu, hinta 33 e
Perinteinen kermainen lohikeitto
mallasleipää, juustoa ja voita
***
Kahvia, teetä, täytekakku
Salaattipöytä, hinta määräytyy pääruoan mukaan
ilman pääruokaa 33 e

Savulohisalaattia, perunasalaattia
Kana-caesarsalaattia, linssi-kasvissalaattia, vihersalaattia
Öljy- ja sinappikastiketta, leipävalikoima ja voita
***
Kahvia, teetä, täytekakku
Pääruokavaihtoehdot
Karjalanpaistia, perunasosetta
hinta 38 e
***
Riistakäristystä, perunasosetta ja puolukkaa
hinta 38 e
***
Porsaan ulkofileetä, kermaista
roseepippurikastiketta, paahdettua perunaa
hinta 40 e
***
Kukkoa viinissä, riisiä
hinta 39 e
***
Sitruunapaahdettua lohta, valkoviinikastiketta, tilliperunaa
hinta 41 e
***
Kasvispyöryköitä, kaalispelttiä, kylmää minttu-jukurttikastiketta
hinta 36 e

Juhlanoutopöytä, hinta määräytyy pääruoan mukaan
ilman pääruokaa 39 e

Tyrnigraavattua lohta, savumuikkuja
Kylmäsavuhaukea ja mätimoussea
Vasikanpaistia ja parmesaanikreemiä
Fenkolikurkkuja
Kapris-perunasalaattia
Kauden vihersalaattia, vadelmavinaigretteä
Keitettyjä perunoita
Leipävalikoima ja voita
**
Kahvi, tee ja panna cotta
Pääruokavaihtoehdot
Loimutettua kuhaa, rakuunavoita, yrtti-valkosipuliperunoita
Kokonaisena paahdettua härän sisäfileetä, madeirakastiketta ja
yrtti-valkosipuliperunoita
hinta 46 e yhdellä pääruualla / 50 e kahdella pääruualla
Skandinaavinen noutopöytä, hinta määräytyy pääruoan
mukaan, ilman pääruokaa 37 e
Sinappisilakkaa, smetanasilliä,
Graavilohta, mätimoussea, katkarapuja Skagen
Roseepaistia ja piparjuurikreemiä
Vihersalaattia ja kastiketta
Keitettyjä tilliperunoita, leipävalikoima ja voita
***
Täytekakku, kahvia tai teetä
Pääruokavaihtoehdot
Karjalanpaistia, perunasosetta
hinta 42 e
***
Riistakäristystä, perunasosetta ja puolukkaa
hinta 42 e
***
Porsaan ulkofileetä, kermaista roseepippurikastiketta, paahdettua
perunaa
hinta 44 e
***
Kukkoa viinissä, riisiä
hinta 43 e
***
Sitruunapaahdettua lohta ja valkoviinikastiketta, tilliperunaa
hinta 45 e
***
Kasvispyöryköitä, kaalispelttiä, kylmää minttu-jukurttikastiketta
hinta 40 e

Kakkuvaihtoehdot

Mansikka,
Mustaherukka
Perhon suklaakakku valkosuklaatäytteellä, vähälaktoosinen
Hedelmä
Suklaamousse
Passionmousse
Juustokakku ja mansikkakastike
Lisätäytekakku 3 e / hlö
Maustekakku ja pikkuleipiä 1.50 e / hlö
Fazerin suklaakonvehteja 1 e / hlö

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 sekamehu
Talon viinit (kuohu-, valko- ja puna)

32 e/ pullo

Virvoitusjuomat

3 e / pullo

Braastad VS-konjakki

7.40 e / 4 cl

Mesimarja-likööri
Lakka-likööri
Kuiva tai makea sherry
Kotikalja

6.20 e / 4 cl
5.20 e / 4 cl
6.00 e / 8 cl
1.50 e / hlö

Valmistamme tuotteet laktoosittomina, suklaakakut vähälaktoosisina
Kabinetissa muistopöytä, jossa on valkoinen kukka ja kynttilä. Pöytien
kattauksena ovat kangasservetit, silkkikukat ja kynttilät. Asiakas voi
itse toimittaa elävät kukat.

Piano, virsikirjat ja cd-soitin ovat käytössänne tilauksesta.
Laskutuksessa hyväksymme + -10 % muutoksen 4 päivää ennen
tilaisuutta vahvistettuun henkilömäärään
Toimintamme on arvonlisäverotonta hallinto-oikeuden päätöksellä.
Ravintola Perhon myyntipalvelu
Anne-Helena Räsänen
arkisin klo 10-15
myynti@perho.fi, 020 1180 810

