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VÄLIMERELLINEN MENU v. 2022
(Buffet-menu)
Hiilisilakkaa, ruohosipulicreme
Sitruunaista katkarapupastasalaattia
Aurinkokuivattu-tomaatilla ryyditetyt kananmunanpuolikkaat
Savumuikku-peruna-salaattia välimeren yrtein
Chilimarinoituja rapuja ja kukkakaalia
Yrtein ryyditettyä vihersalaattia, yrttikastiketta (tai kreikkalaista salaattia)
Tomaatti-mozzarellaa basilikalla ja oliiviöljyllä
Toscanan caesarsalaattia
Paahdettuja munakoisoja, kesäkurpitsoja & paprikoita, jogurttikastiketta
Valkosipuliöljyssä marioidut kalamataoliivit
Rucola-verigreippisalaattia paahdetuilla kurpitsansiemenillä
Pestoista pasta-chorizosalaattia
Karitsan paahtopaistia, tsatsikia
Antipastovati serranolla, juustoilla, viikunalla, meloneilla, mansikoilla ym., aiolia ja tomaattimarmeladia
Focacciaa & ciabataa, hummusta & yrttilevitettä, Vettä, mehua, (kotikaljaa)
Lämminruoka (2 pääruokaa):
Pitkään haudutettua häränpaistia, bearnaisekastiketta TAI Haudutettua karitsan paistia, tumma
rosmariinikastike TAI Porsaan sisäfileetä, pekoni-salviakastiketta TAI Lohta välimeren tyyliin TAI Paistettua
siikaa, tilli-voikastiketta TAI Kanaa timjami-sitruunakastikkeella & maustettua riisiä TAI Kasviksia & paistettua
halloumia, paholaisenhilloa TAI Kasvispihvit & tattirisottoa, tartar-kastiketta
Yrttiset lohkoperunat (tai valkosipuliperunat)
Kauden kasvikset paahdettuna & Sisialainen caponata (ratatouille)
(Kasvisruokailijoille Falafel-kasvispyörykät & tartarkasiketta)
(Lapsille feta-jauhelihapyörykät tmv.)

Kahvia, teetä, mehua:
Täytekakkua valinnan mukaan
Tiramisumaljat
Sitruunaposset & Marenkeja
37 €/hlö
(yli 30 hlö (aikuisia) 36 €, yli 50 hlö (aikuisia) 35 €) (lapset 2-13v. 1,50 €/ikävuosi)
Menu valmistetaan ennakkotilauksesta, ja vahvistuksen menusta ja hlö-määrästä toivomme saavamme paria viikkoa ennen tilaisuutta. Laskutus
tapahtuu tästä ilmoitetusta määrästä, huomioimme 10 % poikkeaman henkilömäärässä. Hintaan sisältyy alv, menu, tarjoilu, tilat, pöytäliinat, kukat
ja koristeet talon tapaan. Asiakas voi halutessaan tuoda myös omat kukat. Meillä on myös anniskeluoikeudet, voit tilata joko ennakkoon tai paikan
päällä esim. onnittelumaljat tai viiniä ruoan kanssa. Kts. viinilistat. Maksu pankkikortilla tai käteisellä, jos ruokailu menee laskutukseen, niin
pyydämme ilmoittamaan etukäteen maksajan tarkemmat tiedot luottotietojen varmistamista varten, laskutuslisä 5 €.
(Pienille perähuone-ryhmille esim. 6-17 hlö menu voidaan kattaa vatitarjoiluna pöytään, tällöin menu on vain teille tehty eikä teidän tarvitse hakea
noutopöydästä muiden asiakkaiden kanssa, myös oma kamari on vain teille. Hinta on tällöin 12-17 hlö 40 €, 9-11 hlö 42 € ja 6-8 hlö 44 €)
Jos tämä menu on muutoinkin kyseisenä päivänä katettu ja haette buffee-pöydästä, hinta on silloin 37 € riippumatta henkilömäärästä

