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HINNASTO    Tarjoiluvaihtoehdot noutopöydästä

Vaihtoehto 1
Vihreää salaattia, kastiketta 
Punajuurisalaattia
Fetajuustosalaattia 
Graavia lohta
Lämminsavulohta
Porsaanfilettä, 
konjakkipippurikastiketta, 
keitetyt tai kermaperunat, 
uunijuureksia 

Runsas kainuulainen 
leipä pöytä: 
tummaa leipää, grahampa-
tonkia, peruna- ja nyrkki-
rieskaa, karjalanpiirakoita

Juomana: 
kotikalja, maito, vesi, mehu 

Jälkiruokana: 
kiisseli tai hedelmäsalaatti 

Vaihtoehto 2
Vihreää salaattia, kastiketta 
Sienisalaattia 
Broileri-/kinkkupastasalaattia 
Graavia lohta 
Paahtopaistia 
Suolakurkkua ja punajuurta

Uunissa paistettua lohta, 
valkoviinikastiketta 
keitetyt perunat, lämmin 
vihanneslisäke

Runsas kainuulainen 
leipäpöytä: 
tummaa leipää, grahampa-
tonkia, peruna- ja nyrkki-
rieskaa, karjalanpiirakoita 

Juomana: 
kotikalja, maito, vesi, mehu 

Jälkiruokana: 
kiisseli tai hedelmäsalaatti 

Kahvipöytään 
Hääkakkua
Juusto leipää
Pikkuleipiä 

Lisätilauksena
kahvikakku  17,50 €
kahden pitkon 
pullakranssi 18 €

Hinta:
35 € / hlö

 alle 12 v. 13 €/hlö 

Hinta sisältää:
4 tuntia tarjoilutyötä, 
ylimeneviltä tunneilta 
35 €/tunti.

Syntymäpäivät, valmistujaisjuhlat, 
kastajaiset, rippijuhlat ym.

RUOKABUFFET
Alkoholiton tervetuliaismalja 
Kahvia, teetä, mehua 

Liha- tai kalavoileipäkakkua 
Lämmin piirakka (savuporo, 
fetakasvis, kinkku tms.) 
Pasteijoita 
Karjalanpiirakoita, 
munavoita 
Savuporoteos

Täytekakkua
Juustoleipää
Pikkuleipiä

Kahvipöytään 
Hääkakkua
Juusto leipää
Pikkuleipiä 

Lisätilauksena
kahvikakku  17,50 € 
kahden pitkon 
pullakranssi 18 € 

Hinta:
36 € / hlö

 alle 12 v. 14 €/hlö  

Hinta sisältää:
4 tuntia tarjoilutyötä, 
ylimeneviltä tunneilta 
35 €/tunti.

Vaihtoehto 3  
Vihreää salaattia, kastiketta 
Fetajuusto/
tomaattisipulisalaattia 
Perunasalaattia
Graavia lohta
Paahtopaistia

Broilerifileleike, currykasti-
ketta keitetyt perunat, riisiä, 
lämmin vihanneslisäke

Runsas kainuulainen 
leipä pöytä: 
tummaa leipää, grahampa-
tonkia, peruna- ja nyrkki-
rieskaa, karjalanpiirakoita

Juomana: 
kotikalja, maito, vesi, mehu

Jälkiruokana: 
kiisseli tai hedelmäsalaatti 

Kahvipöytään 
Hääkakkua
Juusto leipää
Pikkuleipiä 

Lisätilauksena
kahvikakku  17,50 € 
kahden pitkon 
pullakranssi 18 €  

Hinta:
34 € / hlö

 alle 12 v. 14 €/hlö  

Hinta sisältää:
4 tuntia tarjoilutyötä,
ylimeneviltä tunneilta 
35 €/tunti.

Lisätilauksena

kahvikakku  17,50 € 
kahden pitkon 
pullakranssi 18 €  

Hinta:
26 € / hlö

Hinta sisältää:
3 tuntia tarjoilutyötä, 
ylimeneviltä tunneilta 
35 €/tunti.

Alkoholillinen 
 tervetuliaismalja 3,90€

Ämmän Leipä
-hyvän leivän   eipomo


