Ravintola Perho
Muistotilaisuustarjoiluehdotukset 2022
Hinnat sisältävät kauniisti katetun tilan, muistopöydän, koristeena valkoiset aidot
ruusut ja kynttilät, valkoiset pöytäliinat, harmaat poikkiliinat sekä kangasservetit.
Asiakas voi tuoda kukkia myös itse.
Piano, virsikirjat ja cd-soitin voidaan jäljestää tilauksesta.
Juomina kahvin ja teen lisäksi hintaan sisältyy jäävesi ja lapsille sekamehu.
Muista juomatarjoiluista sovimme mielellämme etukäteen.

Laskutus
Tilaisuudet laskutamme 4 arkipäivää ennen tilaisuutta ilmoitetun henkilömäärän
mukaisesti.
Laskua varten tarvitsemme postiosoitteen. Laskutuslisä 6 €.
Ravintola Perho on arvonlisäveroton palvelu.

Allergiat ja erikoisruokavaliot
Kaikki valmistetaan laktoosittomana.
Valmistamme ilmoituksenne mukaisesti, ilman veloitusta:
gluteenittomat, maidottomat, kasvis ja vegaanille sopivat annokset
Muut allergiat ja erikoisruokavaliot käsittelemme tapauskohtaisesti.

Lapset
Kun lapsille sama tarjoilu aikuisten kanssa: alle 4 v. ilmaisia, 4–12 v. – 30 %
Erikseen tilatut lastenannokset hinnoittelemme tapauskohtaisesti.

Hintamme edellyttävät yhdenmukaista tarjoilua.
Kakkuvaihtoehdot
Mansikka
Mustaherukka
Perhon tummasuklaa valkosuklaatäytteellä
Suklaamousse
Passionmousse
Juustokakku ja mansikkakastike

Kahvitukset
Täytekakkutarjoilu
Kahvi, tee, jäävesi
Hinnat:
Yksi täytekakku, hinta 22 €/ hlö
Kahta erilaista täytekakkua, hinta 26 € / hlö
Kolmea erilaista täytekakkua, hinta 30 € / hlö

Voileipäkakkutarjoilu täytekakulla
Kahvi, tee, jäävesi
Voileipäkakkua. vaihtoehdot: savulohi, palvikinkku, feta-paprika
Täytekakku valintanne mukaan
Hinnat:
Yhtä lajia voileipäkakkua, hinta 29 € / hlö
Kahta erilaista voileipäkakkua, hinta 31 € / hlö
Kolmea erilaista voileipäkakkua, hinta 33 € / hlö

Piirakkatarjoilu täytekakulla
Kahvi, tee, jäävesi
Suolainen piirakka. Vaihtoehdot: pinaatti-feta, lohi, poro
Vihersalaattia & kastiketta
Täytekakku valintanne mukaisesti
Hinnat:
1 piirakkapala, hinta 26 € / hlö
2 piirakkapalaa, hinta 28 € / hlö
3 piirakkapalaa, hinta 30 € / hlö

Noutopöytätarjoilut, minimihenkilömäärä 20
Keittotarjoilu, hinta 36 e / hlö
Kermainen lohikeittoa, mallasleipää, juustoa, voita
Täytekakku valintanne mukaan
Kahvi, tee, jäävesi

Perinteinen noutopöytä
Graavilohta ja sinappikastiketta
Paahdettua punajuurta ja kotijuustoa
Maalaissalaatti kauden kasviksista ja paahdetusta broilerista (sisältää kananmunaa)
Waldorfinsalaattia
Vihersalaattia ja vadelma-vinaigrette
Tuoretta talon leipää, voita
**
Kahvi, tee
Täytekakku valintanne mukaan
Hinta ilman pääruokaa 39 € / hlö
Pääruokavaihtoehdot
hinta sisältää alkuruokapöydän ja kahvin sekä täytekakun
Karjalanpaisti ja perunasosetta, hinta 45 €/ hlö
Haudutettua kermaista salviakanaa ja ohraa, hinta 47 € / hlö
Paahdettua lohta, valkoviinikastiketta ja tilliperunoita, hinta 49 € / hlö
Kokonaisena paahdettua porsaanniskaa, tummaa balsamicokastiketta ja paahdettuja
hunajajuureksia, hinta 52 € / hlö

Juhlanoutopöytä
Sillikaviaaria, savumuikkuja, lämminsavulohta
Paahtopaistia ja piparjuurikreemiä
Paahdettua punajuurta ja Perhon Juustolan juustoa
Metsäsienisalaattia, mummonkurkkuja
Vihersalaattia ja talon sinappikastiketta
Keitettyjä perunoita
Tuoretta talon leipää ja voita
**
Kahvi, tee
Täytekakku valintanne mukaisesti
Hinta ilman pääruokaa 49 € / hlö
Pääruokavaihtoehdot:
Loimutettua kuhaa, haudutettua fenkolia, valkoviinikastiketta, gratinoitua pottuvoita
Kokonaisena paahdettua härän sisäfileetä, madeirakastiketta, valkosipuliperunoita
Hinta yhdellä pääruualla 55 € / hlö
Hinta kahdella pääruualle 63 € / hlö

Menut, tarjoillaan pöytiin
Menu 1, hinta 38 € / hlö
Maa-artisokkakeittoa, persiljavaahtoa
Talon leipää ja voita
**
Haukiwallenberg, ruskistettua piparjuurivoita, muhennettua perunaa
**
Kahvi, tee
Täytekakku valintanne mukaan

Menu 2, hinta 44 € / hlö
Paahdettuja punajuurta, kotijuustoa ja pähkinävinaigrette
Talon leipää ja voita
**
Paistettua lohta, valkoviinikastiketta ja tilliperunoita
**
Kahvi, tee
Täytekakku valintanne mukaan

Menu 3, hinta 44 € / hlö
Katkarapuja Skagen
Talon leipää ja voita
**
Kokonaisena paahdettua porsaanniskaa, tummaa balsamicokastiketta ja paahdettuja
hunajajuureksia
**
Kahvi, tee
Täytekakku valintanne mukaan
Menu 4, hinta 48 € / hlö
Kylmäsavulohitartar, pikkelöityä kurkkua ja mallasleipää
**
Härän sisäfileepihvi, kermaista konjakkikastiketta ja valkosipuliperunoita
**
Kahvi, tee
Täytekakku valintanne mukaan

Menu 5, hinta 59 € / hlö
Mustikkagraavattua siikaa, siianmätiä ja tillikreemiä
Talon leipää ja voita
**
Poronpotkaa, selleriä ja katajanmarjakastiketta
**
Perhon Juustolan juustoa, hilloketta ja näkkileipää
**
Kahvi, tee
Täytekakku valintanne mukaan

Juomat
Talon kuohuviini 32 e / plo
Talon valko- ja punaviini 34 € / plo
III-olut 5.5 € /plo
Virvoitusjuomat 3 €/ plo
Braastad VS-konjakki 7.4 € / 4 cl
Mesimarja-likööri 6.2 € / 4 cl
Lakka-likööri 5.2 € / 4 cl
Kotikalja 1.5 e / hlö
*juomat laskutamme menekin mukaan

Ravintola Perhon myyntipalvelu, arkisin klo 9.00–15.30
myynti@perho.fi, 020 1180 810

