
 

Joulupöytään herkkuja helposti Perhosta! 

 

Ravintola Perhosta voit tilata ruokaherkkuja helpottamaan joulukiireitä.  

Tilaukset 12.12 mennessä, tuotteita on rajoitettu määrä. 

Tuotteet noudetaan keskiviikkona 21.12 klo 11–20 tai torstaina klo 10–14 

  

Tuotteet noudetaan Mechelininkatu 7. 

Maksu noudon yhteydessä käteisellä tai kortilla 

Perho on arvonlisäveroton palvelu. 

Tuotteet    hinta   

1. Joulukinkku 500 g  9 €  

• porsaanliha, sinappi, korppujauho, neilikka, suola, maidoton 

 

2. Graavilohi palana  350 g  12 €   

• lohi, suola, sokeri, tilli, mustapippuri, maidoton, gluteeniton 

 

3. Sinappisilakka 150 g  5 €  

• silakka, vesi, rypsiöljy, väkiviinietikka, sokeri, suola, dijonsinappi, mustapippuri, 

sinapinsiemen, maidoton, gluteeniton 

 

4. Valkosipulisilakka 150 g  5 €   

• silakka, väkiviinietikka, suola, valkopippuri, smetana, valkosipuli, majoneesi  

( rypsiöljy, kananmuna, etikka, suola, sokeri, sitruunamehutiiviste, paprikauute), 

laktoositon, gluteeniton 

 

5. Katajanmarjasilli 150 g   5 €  

• rasvasilli, suola, väkiviinaetikka, sokeri, vesi, laakerinlehti, maustepippuri, 

katajanmarja, maidoton, gluteeniton 

 

6. Joulusilli 150 g   5 €   

•  rasvasilli, suola, väkiviinaetikka, sokeri, vesi, laakerinlehti, maustepippuri, 

kaneli, tähtianis, kardemumma, maidoton, gluteeniton 

 

7. Mallasleipä 1 kpl  7 €   

• hiiva, appelsiinimehu, siirappi, kaljamallas, mämmimallas, ruisjauho, ruislese, 

hiivaleipäjauho, suola, maidoton 

 

 

 



 

8. Sinappi 150 e  4 €   

* sinappijauhe, sinapinsiemen, etikka, Perhon hunaja, vesi, perunajauho, suola, kurkuma,  

konjakki, maidoton, gluteeniton 

 

9. Porkkanalaatikko  700 g  7 €  

• porkkana, maito, puuroriisi, kananmuna, siirappi, suola, valkopippuri, 

muskottipähkinä, korppujauho, laktoositon 

Noudetaan raakapakasteena 

Paisto-ohje: 170 astetta noin 1.5 tuntia, peitä tarvittaessa. 

 

 

10. Lanttulaatikko 700 g  7 €   

• lanttu, kerma, maito, kananmuna, siirappi, suola, valkopippuri, inkivääri, kaneli voi, 

gluteeniton, laktoositon 

Noudetaan raakapakasteena 

Halutessasi ripottele päälle jauhettua muskottipähkinää, korppujauhoja, muutama 

nokare voita. Paisto-ohje: 170 astetta noin 1.5 tuntia, peitä tarvittaessa. 

 

11. Imelletty perunalaatikko 700 g 7 €   

• peruna, vehnäjauho, voi, maito, suola, siirappi, laktoositon 

 

12. Taatelikakku 6 he ngelle  6 €   

• taateli, sokeri, voi, kananmuna, sooda, leivinjauhe, vaniljasokeri, vehnäjauho, 

laktoositon 

 

Allergioita joulutuotteissa ei pystytä huomiomaan. 

Tilaus tulee tehdä 12.12 mennessä, tilauksen voi tehdä myös sähköpostilla myynti@perho.fi 

 

 

Lisätietoja 

Ravintola Perho, 

Anne-Helena Räsänen 

myynti@perho.fi, 020 1180 810 

mailto:myynti@perho.fi

