
RUOKALISTA
10 - 20 henkilöä I 21- henkilöä, 5 -12 vuotiaat puoleen hintaan.
Tarjoiluidenminimimäärä on 10. Tarjoilut tilattavissamuun varauksen
yhteydessä ( leirit, tapahtumat, työhyvinvointipäivät, sauna-,
koulutus-, kokoustilat ja yöpyminen )

AAMUPALA
LEMPEÄ HERÄTYS
puuroa, jogurttia, mysliä, mehukeittoa, leipää, leikkelettä, juustoa,
kurkkua, tomaattia, salaattia, kahvi, tee, mehu ja vesi
6€ / hlö I 5€/hlö

HÖÖLIMPI HERÄTYS
kananmunia, pekonia, nakkeja, lihapullia, puuroa, jogurttia,
mysliä, mehukeittoa, leipää, leikkelettä, juustoa, kurkkua,
tomaattia, salaattia, kahvi, tee, mehu ja vesi
12€ / hlö I 10€/hlö

LOUNAS
sis. leivät, levitteet, juusto ja alkoholittomat ruokajuomat,
jälkiruoka ja kahvi

SOPPALOUNAS (nakki tai jauheliha)
10€ / hlö I 8€/hlö

LAPIN UKON KEITTO
12€ / hlö I 10€/hlö

UUNILOOTA (lämminsavuriista- tai makarooniloota)
12€ / hlö I 10€/hlö

PÄIVÄLLINEN

BASISTIN PÄIVÄLLINEN
ylikypsää possun niskaa ja pottua
leivät, levitteet, juusto ja alkoholittomat ruokajuomat
jälkiruoka ja kahvi
15€ / hlö I 14€/hlö

ILLALLINEN
sis. leivät, levitteet, juusto ja alkoholittomat ruokajuomat
jälkiruoka ja kahvi

UUNILOHTA pottumuusi ja kastike
25€ / hlö I 22€/hlö

PORONKÄRYÄ pottumuusi, puolukkaa ja suolakurkkua
25€ / hlö I 22€/hlö
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RUOKALISTA
10 - 20 henkilöä I 21- henkilöä, 5 -12 vuotiaat puoleen hintaan.
Tarjoiluiden minimimäärä on 10. Tarjoilut tilattavissa muun varauksen
yhteydessä ( leirit, tapahtumat, työhyvinvointipäivät, sauna-,
koulutus-, kokoustilat ja yöpyminen )

HUIKOPALAT

ILTAEVVÄÄT
nakkeja, lihapullia, peruna-, ja kauden salaattia, täytetty patonki,
alkoholittomat ruokajuomat ja ripaus makeaa.
8€ / hlö I 7€/hlö

SAUNAEVVÄÄT
2 makkaraa/hlö, täytetty patonki, perunasalaattia, mehu, pientä
suolaista ja makeaa
8€ / hlö I 7€/hlö

METTÄEVVÄÄT

sämpylä, hedelmä, mehu ja ripaus makeaa

8€ / hlö

KOKOUSEVVÄÄT

HEDELMÄISET EVVÄÄT
kauden hedelmistä koostuva hedelmäkori, smoothie,
pähkinöitä, kahvi
7€ / hlö I 6€/hlö

KAHAVI JA MAKEA/SUOLANEN EVÄS
kahvi, tee,
leipä tai minipizza / marjapiirakka tai vohveli,
keksilajitelma
5€ / hlö

NISUKAHVIT

kahvi, tee, pulla / munkki ja keksilajitelma
5€
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