
Ryhmä-
menut

Makeat & kahvi/tee
Korvapuusti * Voisilmäpulla * Marjapiirakkaa vaniljakastikkeella

Suolaiset & kahvi/tee
Sämpylä tai croissant

Kinkku-juusto * Tomaatti-mozzarella * Kylmäsavulohi

 

Pasteija

Jauheliha * Lohi * Feta-pinaatti

AAMIAINEN 16,50 €
Kahvia, teetä, maitoa, tuoremehua, mysliä, muroja, jogurttia, leipää,

levite, leikkeleitä, juustoa, hedelmiä, vihanneksia, kananmunia ja

karjalanpiirakoita

KOKOUSKAHVIT 8,50 €

LOUNAS 17 €

Kermaista lohikeittoa, ruisleipää ja voita

 

Kana-kookoskeittoa ja leipää

 

Lihakeittoa ja leipää

 

Tomaatti-vuohenjuustokeittoa ja leipää

 

Broilerpataa thaicurrylla ja kookosmaidolla, basmatiriisiä

 

Haukimureketta, katkarapukastiketta ja keitettyjä perunoita

 

Stroganoff ja keitettyjä perunoita

 

Jauhelihalasagnea tomaattikastikkeella

 

Lindströmin mureketta, keitettyjä perunoita ja

herkkusienikastiketta

 

Chili con carnea ja keitettyä riisiä

 

Savustettua lohta, kaprismajoneesia, keitetyt perunat

 

***

Lounaaseen sisältyy vihersalaatti, leipä, levite ja maito.

Keittolounas ei sisällä salaattia.
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Menu II
Vihersalaattia ja tomaatti-mozzarellasalaattia

Pariloituja vihanneksia marinadissa Italian tyyliin

Uunilohta ja kaprismajoneesia

Burgundilainen lihapata ja risotto Milanese

Sitruunajuustokakkua ja vadelmakastiketta

Menu I
Savulohta, perunoita ja kaprismajoneesia

Silakoita, graavilohta ja paholaisen munia

Vihersalaattia ja saaristolaisleipää

Mansikkakakkua

 

Menu III
Pulled porkia ja uuniperunaa

Coleslaw- ja tabbouleh-salaattia, vihersalaattia

Tzatsikia, hummusta ja patonkia

Suklaajuustokakkua

 

ILLALLINEN 60 €

Menu IV
Kasvis-nuudelisalaattia, Ceasarsalaattia naturel, 

tomaatti-punasipulisalaattia

Kanaa valkoviinikastikkeessa, keitettyä ohraa

Leipälajitelma ja levite

Vaniljalla maustettua tuorehedelmä- ja marjasalaattia

 

ILTAPALA 13,50 €

Kinkku-, kala- tai fetapinaattipiirakkaa ja vihersalaattia

 

Tsatsikia, hummusta, kasvisdippiä, oliiveja ja patonkia

 

Kinkkukiusausta ja punajuurisalaattia

ILLALLINEN 45 €

 

*******************************************************************************

Ryhmämenut sopivat yli 15 hengen ryhmille. Edellytämme

yhtenäistä menuvalintaa koko ryhmälle. Ateriatilaukseen

lisätään catering- ja tarjoilumaksu ryhmän koon mukaan.  
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TILAUSEHDOT
Hinnasto käsittää annoksien valmistuksen, toimituksen sovittuna

ajankohtana ja kattauksen noutopöytään huvilassa. Aamiainen toimitetaan

edellisenä päivänä, ellei aamiaistarjoilua ole erikseen tilattu. Hinnat eivät

sisällä astioiden pesua aterioiden jälkeen. Ateriatilauksiin lisätään catering- ja

tarjoilumaksu ryhmän koon mukaan alk. 140 € (+ alv 24 %). 

 

Suurilta ryhmiltä catering-maksu veloitetaan jokaiselta aterialta. Erikseen

tilattavissa illallisen tarjoilu hintaan 35 €/h (+ alv), minimiveloitus on 3

tuntia. Henkilökunta paikalla aamiaistarjoilussa 35 €/h (+ alv),

minimiveloitus on 2 tuntia.

 

Valmistamme kaikki ateriat mahdollisuuksien mukaan vähälaktoosittomiksi.

Edellytämme ryhmiltä yhtenäistä menuvalintaa. Mikäli asiakkaalla on

erityisiä toivomuksia korvaavan annoksen sisältöön, veloitetaan siitä

tilauskohtainen lisämaksu. Keittiö valitsee korvaavan tuotteen. Allergiat ja

erityisruokavaliot tulee myös ilmoittaa 7 päivää etukäteen, jotta ne voidaan

huomioida tilauksessa.

 

Varaamme pyynnöstä huvilaan kokousvirvoitusjuomat (limonadit ja vedet).

Juomat laskutetaan joko kulutuksen mukaan tai isojen ryhmien kohdalla

etukäteen tilauksen mukaan. Myyntihinta kattaa pullojen hankinnan,

käsittelyn ja pantin. Asiakas voi tuoda myös omat juomat tilaisuutta varten

mukanaan. Alkon tuote- ja kuljetuspalvelutilaukset tehdään Vantaan

eMyymälään yrityspalvelu@alko.fi

 

Ateriatilaus ja henkilömäärä tulee jättää sitovasti vähintään 7 vrk ennen

tilaisuutta. Tämän jälkeen laskutuksessa ei huomioida vähentynyttä

henkilömäärää. Peruutus tulee tehdä myyntipalveluun aina kirjallisesti.

Ateria- ja ohjelmapalvelut laskutetaan tilausvahvistuksessa ilmoitetun

henkilömäärän mukaisesti tai mikäli henkilömäärä nousee sen jälkeen,

paikalla olevan henkilömäärän mukaisesti.  

 

Seuraavat tiedot pyydetään toimittamaan ja vahvistamaan viimeistään 7

vuorokautta ennen tilaisuutta: aikataulu ja ateria-ajat, ruokailuvalinta,

erityisruokavaliot ja ruoka-aineallergiat, tilaisuuden isäntä/emäntä,

laskutustiedot viitetietoineen. Pidätämme oikeuden tuotteiden ja hintojen

muutoksiin. 
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Y-tunnus 1966974-0

puh. 0400 714 673 

info@ronnas.fi

www.ronnas.fi


