Kokoustarjoilut syksy 2022
Laadukkaat ja maittavat kokoustarjoilut takaavat onnistuneen tilaisuuden.
tilaukset@finnresta.fi

Kahvi ja tee 3,80 €/hlö
- suklaakonvehti tai täytekeksi
- leikatut sesongin hedelmät (M, G)
- marjasmoothie kotimaisista marjoista (L) 150ml
- kanelipulla (L)
- amerikkalainen muffinssi (L)
- Feta-pinaattipiiras (L) TAI Kinkku-paprikapiiras (L)
- Välimerenleipä mozzarella- (VL) tai kanatäytteellä (L)
- täytetty sämpylä, kinkku-juusto- tai juustotäytteellä (L)
- vegaaninen kasvissämpylä (M, VEG)
- gluteeniton sämpylä, kinkku-juusto- tai juustotäytteellä (L)
-Skagen saaristolaisleivällä, cocktailpalat (L) 10 kpl
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+39,00 €

Aamun aloitus 18,90 €/hlö (vähintään 8 hlölle)
Laaja ja maistuva kattaus vaihtuvia aamiaistuotteita jokaisen makuun mm. leipävalikoima ja levitettä,
suolaista piirakkaa, kasviksia, leikkeleitä, smoothieta sekä pieni makea. Kahvia, teetä ja mehua.

Iltapäivän piristys 13,90 €/ hlö (vähintään 8 hlölle)
Valikoima sesongin herkkuja hedelmistä leivonnaisiin, tarjolla kahvin ja teen kera.

Tyylikästä tarjottavaa 18 €/hlö (vähintään 8 hlölle)
Tyrni- porkkanashotti
Kolme erilaista cocktailpalaa
Skagen saaristolaisleivällä (L), Savuporoa ja karpaloa Åbyn näkkileivällä(L) ja paahdettua
valkosuklaamoussea & tyrnigeeliä (G)
Kahvi/ tee, jäävesi

Tilaus- ja toimitusehdot:
Pyydämme tekemään tilauksen kahta viikkoa ennen tilaisuuden ajankohtaa ja lopullisen henkilömäärän
vahvistuksen viikkoa ennen. Peruutusehdot: Vahvistetun tilaisuuden peruuntuessa: 7-14 vrk ennen
tilaisuutta perimme 25% tilaisuuden arvosta, 1-6 vrk ennen tilaisuutta 75% tilaisuuden arvosta.
Pidätämme oikeuden tuote- ja hinnanmuutoksiin.
Ilmoitathan tilauksen yhteydessä yrityksenne laskutustiedot. Laskutuslisämme on 20 €/lasku.
Erityisruokavalioihin varaudumme ennakkoon tilatun mukaan.
Lisätietoja tuotteiden sisältämistä allergeeneista saatte asiakaspalvelusta tai paikan päällä
henkilökunnalta.

Kokoustarjoilut syksy 2022
Laadukkaat ja maittavat kokoustarjoilut takaavat onnistuneen tilaisuuden.
tilaukset@finnresta.fi

Tapas & Sapas 10,90 € / hlö (vähintään 8 hlölle)
Kuppeihin aseteltuna pieniä herkkupaloja naposteltavaksi vaikkapa viinin tai muun juoman kera
Suomalainen Sapaskuppi: Kylmäsavuporoa, paahtopaistia, kotimaisia pientilan juustoja ja paahdettua
sorsanrintaa sekä marinoituja juureksia ja merisuolaleipää
Välimerellinen Tapaskuppi: Serranokinkkua, cantaloupemelonia, grissinitikkuja, välimerellisiä juustoja,
rosmariinimarinoituja oliiveja ja aurinkokuivattua tomaattia, chorizoa ja milanon salamia

Ruokaisa salaattilounas (vähintään 8 hlölle)
3 salaattia valintasi mukaan 23 € / hlö. Sis. talon leipä ja levite, jäävesi & kahvi/tee
4 salaattia valintasi mukaan 26 € / hlö. Sis. talon leipä ja levite, jäävesi & kahvi/tee
Vaihtoehdot:
• Vihersalaattia, marinoitua kirsikkatomaattia, halloumia & makeaa punasipulia (L, G)
• Tomaatti-basilikasalaattia, marinoitua latva-artisokkaa & rucolapestoa (M, G, VEG)
• Viherversosalaatti kurkulla ja tomaatilla (M, G, VEG)
-Yrttivinaigrette (M, G, VEG)
• Perunasalaattia ”batatas bravas” (M, G, VEG)
• Caesarsalaatti kananrintafileellä TAI savustetulla lohella (L)
• Salaatti mausteisesta bataatista, vuohenjuustosta ja rapeasta lehtikaalista (VL, G)

Virvokkeet 0,5L (Jaffa, Pepsi, Pepsi Max ja Vichy)
Lähdevesi 0,5L
Jäävesi karahvi, naturel tai sitruunalla tai kurkulla maustettu 0,75L
Kuohuviini, Soligo Prosecco Brut Piccolo, Italia, 0,2L
Kuohuviini, Pares Balta Cava Vintage, Espanja, 0,75L
Champagne Nicolas Feuillatte Reserve Exclusive Brut, Ranska 0,75l
Punaviini, Savia Viva Familia Tinto A, Espanja 0,75L
Valkoviini, Savia Viva Familia Xarel-lo, Espanja, 0,75L
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Tilaus- ja toimitusehdot:
Pyydämme tekemään tilauksen kahta viikkoa ennen tilaisuuden ajankohtaa ja lopullisen henkilömäärän
vahvistuksen viikkoa ennen. Peruutusehdot: Vahvistetun tilaisuuden peruuntuessa: 7-14 vrk ennen
tilaisuutta perimme 25% tilaisuuden arvosta, 1-6 vrk ennen tilaisuutta 75% tilaisuuden arvosta.
Pidätämme oikeuden tuote- ja hinnanmuutoksiin.
Ilmoitathan tilauksen yhteydessä yrityksenne laskutustiedot. Laskutuslisämme on 20 €/lasku.
Erityisruokavalioihin varaudumme ennakkoon tilatun mukaan.
Lisätietoja tuotteiden sisältämistä allergeeneista saatte asiakaspalvelusta tai paikan päällä
henkilökunnalta.

