MUISTOTILAISUUSTARJOILUEHDOTUKSET
voimassa toistaiseksi
Tarjoiluehdotukset sisältävät kauniisti katetun tilan, muistopöydän, koristeena valkoiset ruusut ja kynttilät sekä
muistopöydässä että asiakaspöydissä, valkoiset pöytäliinat ja valkoiset kangasservietit
Muut kukat asiakas voi tuoda itse.
Piano, virsikirjat ja cd-soitin voidaan järjestää tilauksesta.
Juomana kahvin ja teen lisäksi hintaan sisältyy jäävesi ja lapsille mehua.
Muista juomatarjoiluista sovimme mielellämme.
TÄYTEKAKKUTARJOILU
Kahvia, teetä ja täytekakkua
Hinnat:
yhtä lajia täytekakkua 22 € / hlö
kahta erilaista täytekakkua 26 € /hlö
kolmea erilaista täytekakkua 29 € /hlö
VOILEIPÄKAKKUTARJOILU TÄYTEKAKULLA
kahvia, teetä
voileipäkakkua
täytekakku
Vaihtoehdot: katkarapu-savulohi, palvikinkku-paahtopaisti, kasvis-juusto
Hinnat:
yhtä lajia voileipäkakkua 29 € / hlö
kahta erilaista voileipäkakkua 31 € /hlö
kolmea erilaista voileipäkakkua 33 € / hlö
PIIRAKKATARJOILU TÄYTEKAKULLA
kahvia, teetä
piirakkaa, salaattia & kastiketta
täytekakku
Vaihtoehdot: pinaatti-feta, lohi, poro-kantarelli, ilmakuivattukinkku-tomaatti
Hinnat:
1 piirakkapala 26 € /hlö
2 piirakkapalaa 28 € / hlö
3 piirakkapalaa 30 € /hlö

KEITTO 34 € / hlö
minimihenkilömäärä 10
Perinteinen kermainen lohikeitto
mallasleipää, juustoa ja voita
***
Kahvia, teetä, täytekakku

MENU
Menu 41 € sisältää yhden valinnaisen alkuruoan, pääruoan ja täytekakun. Hinta on voimassa, kun kaikille tilaisuuteen
osallistujille tilataan sama alkuruoka ja pääruoka.
Alkuruokavaihtoehdot:
maa-artisokkakeittoa
Kylmäsavulohitartar ja tillikreemiä
Vihersalaattia, vadelmavinagrette ja paahdettuja siemeniä
Katkarapuskagen
Porotartar & perunalettu
Pääruokavaihtoehdot:
Paahdettua kurpitsaa, belugalinssi & kauden kasviksia
Paahdettua nieriää, hollandaisekastiketta & varhaisperunoita
Grillattua helmikanaa, timjami & parsaa
Porsaan fileetä, kermaista pippurikastiketta & paahdettua perunaa
KAKKUVAIHTOEHDOT
Mansikka
Mustaherukka
Suklaamousse
Passionmousse
Perhon suklaakakku valkosuklaa täytteellä, vähälaktoosinen
Hedelmä
Juustokakku ja mansikkakastike
LISÄTARJOILUT
Lisäkakku 3 €/ hlö
Maustekakku ja pikkuleivät 2 € /hlö
Fazerin suklaakonvehdit 1.50 € / hlö
JUOMAT
Talon viinit
Kuohuviini
Virvoitusjuomat
Braastad VS-konjakki
Mesimarja-likööri
Lakka-likööri
Kuiva tai makea sherry
Kotikalja

34€/ plo
32€ /plo
3 €/ plo
7,40 € / 4 cl
6,20 € / 4 cl
5,20 € /4 cl
6,00 € /8 cl
1,50 € / hlö

ERITYISRUOKAVALIOT
Pyydämme ilmoittamaan erityisruokavaliot etukäteen, paikalla ilmoitetuista muutoksista perimme
5€/hlö
LASKUTUS
Ruokatarjoilussa hyväksymme + -10 % muutoksen 4 päivää ennen tilaisuutta vahvistettuun henkilömäärään.
Muissa tarjoiluissa laskutamme henkilömäärän mukaan. Henkilömäärä tulee vahvistaa 4 päivää ennen tilaisuutta.
Toimintamme on arvonlisäverotonta hallinto-oikeuden päätöksellä.
Ravintola Perhon myyntipalvelu
Anne-Helena Räsänen arkisin klo 10-15 myynti@perho.fi, 020 1180 810

