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Kappalaisen kahvikattaus








Voileipäkakku (liha tai kala)
Karjalanpiirakat ja munavoi
Pitkopullaa
Pikkuleivät, 2 lajia
Kinuskivadelmatäytekakku
Kahvi/tee/mehu/kotikalja/vesi

Ruustinnan ruokaisa keittomenu










20,00 / hlö

Kermainen lohikeitto tai herkullinen perinteinen lihakeitto
Talon leipävalikoima ja levitteet
Kurkku, tomaatti, salaatti ja juusto
Pitkopullaa
Pikkuleipä
Ruokajuomat vesi ja kotikalja
Hedelmätäytekakku
Kahvi/tee/mehu

Pappilanniemen perinnemenu












21,00 / hlö

25,00 / hlö

Sipulisilli
Graavilohi
kananmunanpuolikkaat
Vihreä salaatti
Talon lihakastike possusta
Keitetyt perunat (sesonkiaikana uudet perunat)
Lämpimät kasvikset
Talon leipävalikoima ja levitteet
Ruokajuomat vesi ja kotikalja
Hedelmätäytekakku ja viipalepikkuleipä
Kahvi/tee/mehu
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Pastorin paremmat pidot
















Silli
Lämminsavulohi
Kananmunanpuolikkaat
Vihreä salaatti
Punasipulihilloke
Ceasar-salaatti
Yrttinen possun sisäfilee
Kermakastike
Lihapullat
Keitetyt perunat
Uunijuurekset
Talon leipävalikoima ja levitteet
Ruokajuomat vesi ja kotikalja
Mangojuustokakku
Kahvi/tee/mehu

Kirkkoherran juhlapöytä














30,00 / hlö

35,00 / hlö

Munanpuolikkaat
Mustaherukkasilli
Lämminsavulohi + kylmä kastike
Chilimarinoidut katkaravut
Vihreäsalaatti
Tomaatti-mozzarellasalaatti
Keitetyt perunat
Possun noisetit mausteisessa kermakastikkeessa (vaihtoehtona kana)
Aurapunajuuripaistos
Talon leipävalikoima ja leivitteet
Ruokajuomat vesi ja kotikalja
Kinuskikermatäytekakku ja suklaapikkuleipä
Kahvi/tee/mehu
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Lisäykset menuun:
Makeat:








Kahvikakku
+1,00 /hlö
Pitkopulla
+1,00 /hlö
Täytetyt pikkuleivät
+1,00 /hlö
Pikkuleivät
+0,50 /hlö
Juhlamenu kahdella erilaisella täytekakulla
+ 3,00 /hlö
Menun kakun vaihto suklaa-, prinsessa-, mansikka- tai vadelmakakkuun +1,50 /hlö
Menun kakun vaihto muuhun erikoiskakkuun/koristeluihin tilauksen mukaan.

Suolaiset:







Graavi- tai kylmäsavulohi
Lämminsavulohi
Lihapullat
Toinen lämmin pääruoka menuun, esim. lihan rinnalle kala
Chilimarinoidut katkaravut
Pastasalaatti (kinkulla, kasviksella tai kanalla)

Salaattilisukkeet:

+2,50/hlö
+ 3,00 /hlö
+1,50 /hlö
+3,00 /hlö
+ 2,50 /hlö
+1,50 /hlö

+ 0,50/hlö per lisuke

Vihreäsalaattiin sisältyy salaatti, tomaatti, kurkku ja salaatinkastike. Lisukevaihtoehdot:
-

persikka, viinirypäle, meloni
mozzarellajuusto, fetajuusto, aurajuusto
leipäkrutonki, oliivi, aurinkokuivattu tomaatti
punasipuli, marinoitu valkosipuli, suolapähkinä.

Tarjoilualennukset:



2 – 12 -vuotiaat -50 %
alle 2 -vuotiaat ilmaiseksi

Juhlatarjoilut valmistamme (veloitamme) vähintään 20 hengen ryhmille.
Tarjoilun lisäkustannukset:



Sunnuntaisin ja arkipyhinä tarjoiluhintoihin lisätään + 15 % /hlö
Saunatuvalle tilattavien juhlatarjoilujen kuljetuslisä +1,50 /hlö

Varaukset: pappilanniemi@evl.fi / puh. 040 744 1598 tai 040 510 7626
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VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT:

Varauksen voi peruuttaa kuluitta 1kk ennen varausajankohtaa (häät ja yli 3 vrk kestävät varaukset 2kk ennen
varausajankohtaa). Tilaussisältö tulee vahvistaa kolme viikkoa ennen tilaisuuden alkua. Henkilömäärä- ja
allergiatarkennukset voi vahvistaa viimeistään 14 vrk ennen tilaisuuden alkua. Tämän jälkeen tehdyistä muutoksista
tai peruutuksista huolimatta veloitamme tilauksen täysimääräisesti.
Muistotilaisuuksien kohdalla tilaus tulee vahvistaa 14 vrk ennen tilaisuutta. Muistotilaisuuksien tarjoiluista
laskutamme vähintään 90 % ennakkoon vahvistetusta henkilömäärästä.
Kokonaan peruuttamatta jääneistä no show-varauksista veloitamme 60 % varauksen kokonaisarvosta.

