Ravintola Perho
Illallismenut 2022
Ehdotus 1, hinta 38 €
Maa-artisokkakeittoa, persiljavaahtoa
leipää ja voita
**
Haukiwallenberg, ruskistettua piparjuurivoita, muhennettua perunaa
**
Kahvi, tee
Ahvenanmaan pannukakkua, hilloa

Ehdotus 2, hinta 42 €
Paahdettuja punajuuria, kotijuustoa ja pähkinävinaigrette
leipää ja voita
**
Paistettua lohta, valkoviinikastiketta, tilliperunoita
**
Kahvi, tee
Tyrnipossetti, paahdettua valkosuklaata

Ehdotus 3, hinta 44 €
Katkarapuja Skagen
leipää ja voita
**
Kokonaisena paistettua porsaanniskaa, tummaa balsamicokastiketta, paahdettuja
hunajajuureksia
**
Kahvi, tee
Mutakakkua, konjakkikreemiä

Ehdotus 4, hinta 46 €
Kylmäsavulohitartar, pikkelöityä kurkkua, mallasleipää
**
Härän sisäfileepihvi, kermainen konjakkikastike, valkosipuliperunoita
**
Kahvi, tee
Omena-mantelipiirakkaa, kanelikermaa

Ehdotus 5, hinta 59 €
Mustikkagraavattua siikaa, siianmätiä, tillikreemiä
leipää ja voita
**
Poronpotkaa, selleriä, katajanmarjakastiketta
**
Perhon Juustolan juustoa, hilloketta, näkkileipää
**
Kahvi, tee
Lakkaa kolmella eri tavalla

NOUTOPÖYDÄT, minimihenkilömäärä 20
Keittotarjoilu, hinta 36 e / hlö
Kermainen lohikeitto, mallasleipää, juustoa & voita
Kahvi, tee
Talon mansikka- tai tummasuklaakakku

Perinteinen noutopöytä, hinta ilman pääruokaa 39 € / hlö
Graavilohta, sinappikastiketta
Paahdettua punajuurta & kotijuustoa
Maalaissalaattia kauden kasviksista & paahdettua broileria
Waldorfinsalaattia
Vihersalaattia, vadelma-vinaigrette
Leipävalikoima, voita
**
Kahvi, tee
Talon mansikka- tai tummasuklaakakku
Pääruokavaihtoehdot, hinta sisältää alkupalapöydän sekä kahvin / tee ja täytekakun
Karjalanpaisti, perunasosetta
Haudutettua kermaista salviakanaa, ohraa
Paahdettua lohta, valkoviinikastiketta,
tilliperunoita
Kokonaisena paahdettua porsaanniskaa,
tummaa balsamicokastiketta, hunajajuureksia

hinta 45 € / hlö
hinta 47 € / hlö
hinta 49 e / hlö
hinta 52 € / hlö

Juhlanoutopöytä, hinta ilman pääruokaa 49 e / hlö
Sillikaviaaria, savumuikkuja, lämminsavulohta
Paahtopaistia & piparjuurikreemiä
Paahdettua punajuurta & Perhon Juustolan juustoa
Metsäsienisalaattia, mummonkurkkuja
Vihersalaattia, talon sinappikastiketta
Keitettyjä perunoita
Leipävalikoima, voita
**
Kahvi, tee
Talon suklaamoussekakku

Pääruokavaihtoehdot:
Loimutettua kuhaa, haudutettua fenkolia, valkoviinikastiketta, gratinoitua pottuvoita
Kokonaisena paahdettua härän sisäfileetä, madeirakastiketta, valkosipuliperunoita
Hinnat, sisältävät alkupalapöydän sekä kahvin / teen ja täytekakun
Yhdellä pääruualla 55 € / hlö
Kahdella pääruualla 63 e / hlö

Juomat
Talon kuohuviini 32 € /plo
Talon valko- ja punaviini 34 € /plo
Virvoitusjuomat 3 € /plo
III-olut 5.5 € /plo
Perhon Panimon oluet 7 € / 7.5 €
Kotikalja 1.5 € / hlö
Laskutus
Tilaisuudet laskutamme 4 arkipäivää ennen vahvistetun henkilömäärän mukaisesti.
Laskutuksesta sovitaan aina etukäteen. Laskutuslisä 6 €.
Ravintola Perho on arvonlisäveroton palvelu.

Allergiat ja erikoisruokavaliot
Kaikki valmistetaan laktoosittomana.
Valmistamme ilmoituksenne mukaisesti, ilman veloitusta:
gluteeniton, maidoton, kasvis-vegaani-annokset
Muut allergiat ja erikoisruokavaliot käsittelemme ja hinnoittelemme
tapauskohtaisesti (5–15 €/ hlö).

Hintamme edellyttävät yhdenmukaista tarjoilua.
Ravintola Perhon myyntipalvelu
arkisin klo 9-16
myynti@perho.fi, 020 1180 800
www.ravintolaperho.fi

