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PEHTOORIN MENU v. 2022
(Buffet-menu)
Talon graavattua lohta, sinappikastiketta
Kylmäsavulohimoussenappeja
Kananmunanpuolikkaat savumuikulla
Raikasta savulohisalaattia, tillicreme
Tomaatti-mozzarellasalaattia basilikalla ja oliiviöljyllä
Värikästä vihersalaattia meloneilla & granaattiomenansiemenillä, kastiketta
Marjaista juustosalaattia, mansikkavinaigrettea
Päärynäsalaattia, auraa & karamellisoitua saksanpähkinää ja lehtisellerimoussea (tai caesar-salaattia tai sienisalaattia)
Omena-pekoni-perunasalaattia (tai tunturisalaattia tai sienisalaattia)
Talon coleslawta & Mummon kurkut
Kasvisrieskarullia (tai kinkkurieskarullat)
Härkäpastramia, variksenmarjahilloa (tai täytetyt paahtopaistirullat tai pippuroitua possunfileetä tai kalkkunan rintaa)
Leivät, levitteet, kotikaljaa, mehua, vettä
Valitse kaksi (2) lämmintä pääruokaa:
Yön yli haudutettua härkää, tumma rosmariinikastike TAI Porsaan sisäfileetä, calvadoskastiketta TAI Paahdettua
lohta maa-artisokkapedillä, ruohosipulicreme TAI Paistettua smetana-lohta TAI Paistettuja muikkuja, tillivoikastiketta & perunamuusia TAI Kanaa timjami-sitruunakastikkeella & mausteista riisiä TAI Riistakäristystä &
perunamuusia TAI Kasvispihvit, sienikastike (tai tartar-kastike) TAI Burdundinpataa TAI Karjalanpaistia TAI
Punajuuri-bataattivuoka paistetulla grillijuustolla, paholaisenhilloa
Lisukkeet:
Keitetyt perunat (tai paahdetut yrttiperunat)
Kauden kasvikset
Lihapullat & pastaa lapsille
Kahvia, teetä, mehua
Täytekakkua valinnan mukaan
Talon tuorejuustokakkua
Pienet makeat

35 €/hlö
(yli 30 hlö (aikuisia) 34 €, yli 50 hlö (aikuisia) 33 €)
(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 38 €, 9-11 hlö 40 € ja 6-8 hlö 42 €)
Jos tämä menu on muutoinkin kyseisenä päivänä katettu ja haette buffee-pöydästä, hinta on silloin 35 € riippumatta henkilömäärästä.

