
 
 
 
 
 

 
KABINETTITARJOILUEHDOTUKSET  
 
 

MENU, tarjoillaan pöytiin 
 

Menu 41 € sisältää yhden valinnaisen alkuruoan, pääruoan ja täytekakun. Hinta on voimassa, kun kaikille tilaisuuteen 

osallistujille tilataan sama alkuruoka ja pääruoka. Minimihenkilömäärä 8 

 
Alkuruokavaihtoehdot: 
Mustajuurikeittoa, yrttiöljyä 
Kylmäsavulohitartar ja tillikreemiä  

Vihersalaattia, vinaigrette ja paahdettuja siemeniä 

Katkarapuskagen 
 
 

 
Pääruokavaihtoehdot: 
Paahdettua nieriää, hollandaisekastiketta & perunoita 

Grillattua helmikanaa, polentaa & tummaa valkosipulikastiketta 
Porsaanfileetä, kermaista pippurikastiketta & paahdettua perunaa 
Belugalinssirösti, parsakaalipyreetä & miso-sipulilientä (vegaani) 

 
Kahvi, tee ja valinnainen täytekakku 
 
NOUTOPÖYTÄEHDOTUKSET, minimihenkilömäärä 20 

 

KEITTO 34 € / hlö 

Perinteinen kermainen lohikeitto 

mallasleipää, juustoa ja voita 

*** 

Kahvia, teetä, täytekakku 
 
SALAATTIPÖYTÄ 
hinta määräytyy pääruoan mukaan, ilman pääruokaa hinta on 35 €  

Savulohisalaattia, juustosalaattia, linssi-kasvissalaattia,  
Perunasalaattia, kauden vihersalaattia, 
Öljy- ja sinappikastiketta 

Leipävalikoima, voita 

** 

Kahvi, tee 
Täytekakku 

 

Pääruokavaihdot: 

Karjalanpaistia & perunasosetta    hinta 41 €  
Porsaanulkofileetä & kermaista pippurikastiketta hinta 44 € 

Kukkoa viinissä & riisiä     hinta 43 € 
Sitruunapaahdettua lohta & valkoviinikastiketta  hinta 45 € 
Kasvispyöryköitä & kylmää minttukastiketta  hinta 40 € 

 

 



 

PERINTEINEN NOUTOPÖYTÄ 
hinta määräytyy pääruoan mukaan, ilman pääruokaa hinta 41 € 
Sinappisilakkaa, smetanasilliä, 

graavilohta & sinappikastiketta 
Roseepaistia & piparjuurikermaa 
Paahdettua punajuurta 
Vihersalaattia & kastiketta 
Keitettyjä perunoita 
Leipävalikoima, voita 

** 

Kahvi, tee 
Täytekakku 

 

Pääruokavaihtoehdot: 

Karjalanpaistia & perunasosetta    hinta 46 €  
Porsaanulkofileetä & kermaista pippurikastiketta hinta 49 € 

Kukkoa viinissä & riisiä     hinta 48 € 
Sitruunapaahdettua lohta & valkoviinikastiketta  hinta 50 € 
Kasvispyöryköitä & kylmää minttukastiketta  hinta 45 € 

 

JUHLANOUTOPÖYTÄ 
hinta määräytyy pääruoan mukaan, ilman pääruokaa hinta on 45 € 
Tyrnigraavattua lohta, savumuikkuja 
Katkarapuja Skagen 
Paahtopaistia & parmesaanikreemiä 
Kapris-perunasalaattia 
Kauden vihersalaattia & kastiketta 
Keitettyjä perunoita 

Leipävalikoima, voita 

** 
Kahvi, tee 
Täytekakku 

 

Pääruokavaihtoehdot: 
Loimutettua kuhaa, rakuunavoita, perunapyreetä 
Kokonaisena paahdettua härän sisäfileetä, madeirakastiketta, valkosipuliperunoita 

Hinta 52 € yhdellä pääruualla / 56 € kahdella pääruualla 

 

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 34 €/ plo  

Kuohuviini 32 € /plo  

III-olut  5,50 € / 0.33 l plo 

Virvoitusjuomat 3 €/ plo  

Braastad VS-konjakki 7,40 € / 4 cl  

Mesimarja-likööri 6,20 € / 4 cl 

Lakka-likööri 5,20 € /4 cl  

Kuiva tai makea sherry 6,00 € /8 cl  

Kotikalja 1,50 € / 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. 
 
 
ERITYISRUOKAVALIOT 
Pyydämme ilmoittamaan erityisruokavaliot etukäteen, paikalla ilmoitetuista muutoksista perimme 

5 €/hlö 
 
Ravintola Perhon myyntipalvelu, arkisin klo 9-15.30  
Anne-Helena Räsänen   
myynti@perho.fi,  
020 1180  810 

mailto:myynti@perho.fi




 


