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Ryhmäruokalista 2019 
 

Ryhmän ruokalista nro 1     hinta/vieras 17.50 EUR 

Kanasalaatti 

Kananfilee, tomaatti, marinoidut vihannekset, kylmä kastike 

Naudanlihapasta 

Naudanliha, vihannekset, kerma, chilipippuri, inkivääri 

Keksi ja vaahto 

Rapea keksi, tuorejuustovaahto, marjasäilyke, marenki, suklaarouhe 

Maustettu vesi / kahvi / tee / leivonnaiset 

 

Ryhmän ruokalista nro 2     hinta/vieras 18.50 EUR 

Minestrone 

Porkkana, sipuli, selleri, possunliha, tomaatti 

Kananfilee ja palsternakka 

Kanafilee, palsternakkavaahto, höyrytetyt vihannekset, yrttiperuna 

Panna cotta 

Kerma, maito, marjasäilyke, mallaskeksi 

Maustettu vesi / kahvi / tee / leivonnaiset 

 

Ryhmän ruokalista nro 3     hinta/vieras 21.50 EUR 

Vuohenjuustosalaatti  

Vuohenjuusto, punajuurivaahto, marinoidut vihannekset, marjakastike 

Possunfilee ja sipuli 

Possunfilee, herne, sipulivaahto, glaseeratut porkkanat, peruna 

Talon kakku 

Lisukkeena tuorejuustovaahto, kauden marjat/hedelmät 

Maustettu vesi / kahvi / tee / leivonnaiset 

 

Ryhmän ruokalista nro 4     hinta/vieras 23.00 EUR 

Kanasalaatti  

Kanafilee, tomaatti, marinoidut vihannekset, kylmä kastike 

Kirjolohifilee parsakaalin kera 

Kirjolohifilee, fenkoli, parsakaali, tomaatti, paahdettu sipuli 

Suklaa 

Suklaakakku, suklaarouhe, pähkinä, marjahillo 

Maustettu vesi / kahvi / tee / leivonnaiset 

 

Ryhmän ruokalista nro 5     hinta/vieras 14.00 EUR 
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Possunfilee ja sipuli 

Possunfilee, herne, sipulivaahto, glaseeratut porkkanat, peruna 

Panna cotta  

Kerma, maito, marjasäilyke, mallaskeksi 

Lähdevesi / kahvi / tee / leivonnaiset 

 

Ryhmän ruokalista nro 6     hinta/vieras 14.00 EUR 

Kanafilee ja palsternakka 

Kanafilee, palsternakkavaahto, höyrytetyt vihannekset, yrttiperuna 

Talon kakku 

Talon kakku, tuorejuustovaahto, kauden lisuke 

Lähdevesi / kahvi / tee / leivonnaiset 

 

Ryhmän ruokalista nro 7     hinta/vieras 19.00 EUR 

Kauden salaatti avokadon kera 

Marinoidut vihannekset, raikas salaatti, avokado 

Risottoa ja sieniä  

Paahdetut sienet, höyrytetyt vihannekset, risotto.  

Hedelmäsalaatti 

Valikoima kauden hedelmiä ja marjoja.  

Maustettu vesi / kahvi / tee / leivonnaiset 

 

 

Suosittelemme ruokien lisäksi: 

Valkoviini 

Pinot Grigio, Cantina Di Custoza (ITA) pullo 23.00 EUR 

Barco Viejo Chardonnay Central Valley (CHL) pullo 20.00 EUR 

Punaviini 

Chianti Vernaiolo, Rocco Delle Macie, Toscana (ITA) pullo 26.00 EUR 

Barco Viejo Cabernet Sauvignon Colchagua Valley (CHL) pullo 20.00 EUR 

 

Huomio!  

• Ryhmäruokalistoja tarjoamme vähintään 10 vieraalle.  

• Ryhmälle tarjoillaan yhden ruokalistavaihtoehdon ateriat. 

• Jos ryhmässä on allergikoita tai kasvissyöjiä, pyydämme ilmoittamaan siitä 

viimeistää 48 tuntia ennen ryhmän saapumista. 

• Ryhmäruokalista vahvistetaan viimeistää 48 tuntia ennen ryhmän saapumista.  

• Ryhmän ruokailusta maksaa yksi vieras 


