Noutomenu tarkoittaa pappilasta noudettua menukokonaisuutta. Lämpimät ruoat ovat lämpölaatikossa tarjoiluastioissa ja säilyvät
useamman tunnin kuumina. Salaatit ja muut kylmät ruoat ovat kulhoissa tai muissa tarkoituksenmukaisissa astioissa. Hintaan ei
sisälly leipiä eikä juomia eikä ottimia. Minimitilaus menuihin on 15/20/30 hlö:lle. Astioiden ja lämpölaatikon palautus 5 pv
sisällä pappilalle (voi jättää oven taakse, jos ketään ei ole paikalla, mielellään lappu päälle, jossa palauttajan nimi)
NOUTOMENU 1)
 Sienisalaattia TAI Tunturisalaattia
 Vihersalaattia meloneilla ja rypäleillä
 Pastasalaattia

 Possun fileetä, kastiketta (tai palapaistia tai karjalanpaistia) (lihan annoskoko n. 150 g raaka-paino)
 Keitettyjä perunoita
 Höyrytetyt kasvikset tai kasvisgratiinia

 Marja-kerma-täytekakkua (tai tuorejuustokakkua)

11 €/hlö yli 50 hlö:lle, 12€/hlö yli 30 hlö:lle, 13 €/hlö alle 30 hlö:lle,

(vkoloppuna minimi 15 hlö,
viikolla minimi 20 hlö)

NOUTOMENU 2)
 Tomaatti-mozzarella-salaattia TAI Kreikkalainen salaatti sektoreittain
 Pastasalaattia
 Vihersalaattia meloneilla ja rypäleillä
 Täytetyt maalaispalvirullat (kylmänä)





Kinkku- tai lohikiusausta tai jauheliha-tomaatti-lasagnea (tai punajuuripaistosta tai kasvisgratiinia)
Lihapullat
Marja-kerma-täytekakkua tai tuorejuustokakkua

11 €/hlö yli 50 hlö:lle, 12 €/hlö yli 30 hlö:lle, 13 €/hlö alle 30 hlö:lle,

(vkoloppuna minimi 15 hlö,
viikolla minimi 20 hlö)

NOUTOMENU 3)
 Graavilohta tai Savustettua lohifilettä
 Kylmäsavulohinapit
 Kananmunanpuolikkaat
 Pastasalaattia
 Vihersalaattia meloneilla ja rypäleillä
 Talon ekstrasalaattia
 Täytetyt maalaispalvirullat tai Sienisalaattia

 Possun fileetä, kastiketta (tai palapaistia tai karjalanpaistia tai broileripataa & riisi )
 Keitettyjä perunoita
 Höyrytetyt kasvikset tai kasvisgratiinia
 Punajuuripaistosta tai makaronilaatikkoa
 Lihapullat

 Marja-kerma-täytekakkua tai tuorejuustokakkua

16 €/hlö yli 50 hlö:lle, 17 €/hlö yli 30 hlö:lle,

18 €/hlö alle 30 hlö:lle, (minimi 20 hlö)

NOUTOMENU 4)






Kylmäsavulohinapit
Vihersalaattia meloneilla ja rypäleillä, kastiketta
Sienisalaattia tai tunturisalaattia
Täytetyt paahtopaistirullat (kylmänä)





Ylikypsää härkää BBQ- tai punaviinikastikkeella (tai Hedelmäistä kalkkunanfileetä, kast.tai Bougundinpataa)
Valkosipulikermaperunat tai riisiä
Paistettua kesäkurpitsaa & paprikaa

 Suklaamoussemaljat
 Marja-kermatäytekakkua tai tuorejuustokakkua
14 €/hlö yli 50 hlö,
15 €/hlö yli 30 hlö:lle,

16 €/hlö alle 30 hlö,

(minimi 20 hlö:lle)

NOUTOMENU 5)









Graavilohta tai kylmäsavulohinapit
Savulohta, kastiketta
Caesar-salaattia broilerilla tai katkaravuilla
Aura-päärynäsalaattia, kastiketta
Kreikkalainen salaatti sektoreittain
Sienisalaattia tai tunturisalaattia
Täytetyt maalaispalvirullat






HÄRÄN SISÄfileetä TAI ANKAN rintaa punaviinikastikkeella
Uunijuurekset
Valkosipulikermaperunat tmv.
Lihapullat tai lisäkelaatikkoa




Täytekakkua tai tuorejuustokakkua
Talon piirasta

21 €/hlö yli 50 hlö:lle, 22 €/hlö yli 30 hlö:lle, 23 €/hlö alle 30 hlö:lle (minimi 20 hlö)
NOUTOMENU 6)







Lime-graavattua lohta tai savulohta, kastiketta
Kylmäsavulohiterriiniä, karpalohyytelöä
Vihersalaattia grillijuustolla & päärynöillä
Villirucola-pastasalaattia chorizolla & parmesanlastuilla
Sienisalaattia TAI tom.-mozzarellaa tmv.
Savuporoleipäset (väinämöisen palttoonapilla) tmv.





Ylikypsää härkää + kast. tmv. valinnan mukaan
Perunamuusia
Kasvispaellaa tai punajuuri-aurapaistosta tai kasvisgratiinia



Täytekakkua TAI Tuorejuustokakkua TAI muuta kahvileipää sopimuksen mukaan

17 €/hlö yli 50 hlö:lle, 18 €/hlö yli 30 hlö:lle, 19 €/hlö alle 30 hlö:lle (minimi 30 hlö)

