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Villa Viertolan menyyt.
Salaattibuffa ja suolainen piirakka
Vihreä salaatti
Fetasalaatti
Tomaattimozzarella
Suolaisista piirakoista valittavissa 2 vaihtoehtoa:
-Kasvis / Feta-parsakaali /Kinkku /Kana /Sipuli
Kakkukahvit tai marjapiirakka kaudenmarjoista
20 € / henkilö

Voileipäkakkubuffa
-Liha-, kala- ja kasvistäytteillä
Täytekakkubuffa
Salaattibuffa sisältää kolme erilaista salaattia lisäkkeineen.
Kahvi, tee, vesi mehu.
25 € / henkilö

Keittolounas
Valittavana 1 keitto seuraavista vaihtoehdoista:
Kasvissosekeitto
Lempeä Bataattikeitto
Sienikeitto
Lohikeitto
Lihakeitto
Salaatit:
Vihreä salaatti
Tomaattimozzarella
Coleslaw
Leivät levitteineen
Vesi, mehu, kotikalja
Kakkukahvit /tee
Marjapiirakka tai kuivakakku
25 € / henkilö
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Kiusaukset
Valittavana 2 kiusausvaihtoehtoa:
Kasvis / Lohi / Kinkku
Salaatit:
Tomaattisipuli
Coleslaw
Vihreäsalaatti
Punajuuri
Vanhan ajan kurkut
Leivät, levitteet
Kotikalja, mehu, vesi
Toscapiirakka ja kahvi/tee
25 € / henkilö

Juhlapöytä 1.
Vihreäsalaatti
Kanaceasar
Fetasalaatti
Tapaslajitelma
Marinoidut herkkusienet
Igorinkanaa villiriisillä
Lämmin kasvisgratiini
Vesi, mehu, kotikalja
Kakkukahvit tee
29 € /henkilö

Juhlapöytä 2.
Vihreäsalaatti
Hedelmäinen juustosalaatti
Kanaceasar- salaatti
Chilimarinoidut katkaravut
Savulohta ja remouladekastiketta
Lihavaihtoehdoista 1 valintanne mukaan:
-Broileria ja mustaherukkahyytelöä
-Paahtopaistia ja punaviinikastiketta
-Burgundinpata
Hunajainen uunijuures
Keitetyt perunat tai kermaperunat
Kakkukahvit, tee
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Leivät levitteet
Mehu, vesi, kotikalja
35 € / henkilö

1-3 tunnin kokoukset

Suolainen ja makea piirakka
Tummapaahtoinen luomukahvi ja haudutettu tee
15 € / henkilö

Tarjottavat ovat gluteenittomia ja laktoosittomia. Muista ruoka- rajoitteista pyydämme
ilmoittamaan erikseen.
Kahvina tummapaahtoinen luomukahvi ja haudutettu tee.
Laskutus vahvistetun henkilömäärän mukaan, minimi osallistujamäärä 10 henkilöä ( paitsi
kokoukset).
Tilavuokra veloitukseton ottaessanne tarjoilut kauttamme.
Halutessanne voitte tuoda omat tarjottavat ja alkoholijuomat. Teillä on mahdollisuus saada
meiltä tarjoiluapua ( yksi työntekijä) 45 € / tunti.
½ päivä (6h) tilavuokra 150 €.
1/1 päivä (12h) tilavuokra 290 €.
Hintoihin sisältyy täydellinen 30 hengen ruoka- ja kahviastiasto, liinat, kynttilät, servetit, alkuja loppusiivous. Pöytäkukat sopimuksen mukaan.
Hinnat sisältävät alv.
Heräsikö kysyttävää? Aina kannattaa soittaa ja kysyä mikäli jotain ilmenee.

Teitä odottaen;
Tuula Väänänen

Vanhatie 5, 16600 Järvelä

040 552 3091

tuula@villaviertola.fi

Hinnasto voimassa toistaiseksi, alkaen 28.4.2019. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

