PÖYHÖLÄN PAPPILAN
AN NO S -M EN UJ A NO UDE TT UN A
YKSITTÄISILLEHENKILÖILLE, PIKKUJOULUKAUDELLAV. 2020

Annokset on pakattu yksittäin kertakäyttölautasille/vadeille, niissä on kansi/kelmu päällä.
Tilausmäärä: 1 –10 annosta (isommat erät teemme mielellämme vadeille)
Annoksia tehdään 13.11. alkaen lähelle joulua saakka aukioloaikoina eli noutoajankohta olisi
siis TORSTAIna, PERJANTAIna ja LAUANTAIna . (Myös keskiviikko-ilta klo 17 alkaen tai
sunnuntai aamupäivä onnistuu myös) Tilaukset tulisi tehdä mielellään viimeistään kolmea
päivää aiemmin. Jos annoksiin sisältyy lämpimiä ruokia, asiakkaan tulee lämmittää ne itse.

MAISTELUMENU Pikkujoulukauden alkupalapöydän ja jälkiruokapöydän herkuista,
annosmäärät per lajike ovat pieniä, maistelumenun idean mukaisesti:
•

Konjakkigraavattua lohta, sinappikastiketta
•

Talon savustettua siikaa

•

Mätimoussea kananmunalla

•
•

Ohrarieskaa munavoilla

Kylmäsavulohipinaattiterriiniä, hernetahnaa
•
•

•
•
•

Rieskarulla-pala (kasvis)
Punajuurirullaa tatti-täytteellä

Kikhernemureketta, muhammara-tahnaa

Saaristolaisleipää valkohomejuustolla & rucolalla

Peurapateeta voitaikinakuoressa, rusina-portviinihyytelöä
•

Paistettua kalkkunan rintaa, puolukkamajoneesia
•

Talon joulukinkkua, talon sinappia

•

Raikas salaatti-kulho, kastike

•

Jälkiruoka-lautanen:

•
•

Juustopala, talon hilloa
Puolukkaista jouluhalkoa
•

•

Keksi moussella
Tyrni-täytekakkua

•

Herkkuyllätys pahvimukissa
HINTA: 25 €
/annos

(Menusta voimme tehdä myös kasvisversion tai kasvis-kalaversion tai kalattoman version)

LAUTASANNOSM ENU 1. joulukinkulla
Alkuruokalautanen: (16 €)
Konjakkigraavattua lohta, sinappikastiketta
Talon savustettua siikaa, kermaviilikastiketta
Saaristolaisleipäsiivu valkohomejuustolla & rucolalla
Marjaisaa juusto-savuporosalaattia TAI Raikasta broilerisalaattia meloneilla
Omenaista pekoni-perunasalaattia
Paistettua kalkkunan rintaa, puolukkamajoneesia
Talon joulukinkkua, sinappia

Lämmin ruoka: (13 €)
Porkkana-, lanttu- ja imellettyä perunalaatikkoa
Sitruunaista smetana-lohta
Valkosipulista juures-lihapataa (tai vaihtoehtoisesti kanaa)
Keitettyä perunaa

Jälkiruoka: (3 €)
Tyrni-täytekakkua
Keksi moussella
Herkkuyllätys pahvimukissa

HINTA: 32 €
/annos
(Lajikkeiden annoskoko on vähän reilumpi tässä menussa kuin maistelumenussa. Menusta
voimme tehdä myös kasvisversion tai kasvis-kalaversion tai kalattoman version)

LAUTASANNOSMENU 2. por olla

Talon salaatti-kulho herkullisilla lisukkailla + saaristolaisleipää (8€)

Lämmin ruoka: (25€),
(voidaan pakata myös kuumana mukaan)

Paistettua Poron sisäfileetä (raaka-paino 150 g), punaviinikastiketta
Perunamuusia (tai vaihtoehtoisesti yrttisiä lohkoperunoita)
Juureksia
Puolukkahilloa kesäkurpitsassa & porkkanalaatikkoa

Jälkiruoka: (2€)
Herkullinen kakkupala

HINTA: 35 €
/annos

SALAATTIMENU

•

Värikäs Vihersalaattipohja

•

Kirsikkatomaattia, kurkkua
•
•

•

Paahdettuja siemeniä
Maissia, rypäleitä

Cantaloupe- ja hunajamelonia
•

Tuoretta viikunaa
•

•

Broileria

Granaattiomenan siemeniä

•

Tuoreita Mustikoita & Kuivattuja karpaloita
•
•
•

•

Juustoa

Salaattikastike erikseen
Ohrarieskapala munavoilla

Saaristolaisleipä-siivu valkohomejuustolla & rucolalla

•

Herkullinen kakkupalanen jälkiruoaksi

HINTA: 15 €
/annos

