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 j uomia eikä ottimia. Minimitilaus kaikkiin menuihin on 25 hlö: lle. Ast ioiden j a lämpölaatikon palautus
puhtaina 5 pv sisällä pappilalle (voi jättää oven taakse, jos ketään ei ole paikalla, mielellään lappu päälle, jossa palauttajan nimi)
TONTTUJEN NOUTOMENU 1)
· Sienisalaattia
· Vihersalaattia, kastiketta
· Rosollia, punajuurikermaa
·
· Joulukinkkua, sinappia
· Keitettyjä perunoita, kastiketta, herneitä
· Porkkana- ja lanttulaatikkoa
·
· Joulutortut (1 kpl/hlö)

10 €/hlö yli 50 hlö:lle, 11 €/hlö yli 35 hlö:lle, 12 €/hlö 25-35 hlö, (minimi 25 hlö)
(Lisähintaan esim. graavi- tai savukalaa 2 €/hlö tai täytekakkua 1,50 €/hlö,
voit myös kysyä muita tuotteita lisäksi, voidaan laskea paljonko hinta nousisi)
JOULUMUORIN NOUTOMENU 2)
· Graavilohta tai Savupallasta
· Sienisalaattia tmv.
· Vihersalaattia, kastiketta
· Rosollia, kastiketta TAI Chorizo-pastasalaattia
· Kalkkunaa (kylmänä)TAI Paahtopaistirullia (kylmänä)
·
·
·

·
·

Joulukinkkua, sinappia (tai halutessa joku muu vaihtoehto)
Keitettyjä perunoita, kastiketta
Porkkana- ja lanttulaatikkoa (laatikot voi vaihtaa esim. uunijuureksiin)
Karjalanpaistia tai Broileripataa
Banoffee-kakkua (tai joulutorttuja)

18 €/hlö yli 50 hlö:lle, 19 €/hlö yli 35 hlö:lle, 20 €/hlö 25-35 hlö:lle,

(minimi 25 hlö)

JOULUPUKIN NOUTOMENU 3)
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Graavilohta, kastiketta

·
·
·
·
·
·
·
·

Joulukinkkua, sinappia (tai halutessa joku muu vaihtoehto)
Keitettyjä perunoita, kastiketta
Porkkana- ja lanttulaatikkoa (Laatikot voi vaihtaa esim. uunijuureksiin)
Pulled Porkia, kastiketta TAI Irish-Stew-härkäpataa TAI Broileripataa

Kylmäsavulohirieskarullaa tai katkarapuskagenia tummalla leivällä

Savupallasta, kastiketta
Vihersalaattia, kastiketta TAI Kreikkalaista salaattia
Sienisalaattia tmv.
Rosollia, kastiketta TAI Baijerilaista perunasalaattia
Leipäjuusto-savuporosalaattia tai Chorizo-pastasalaattia
Kalkkunaa (kylmänä).
Härän paahtopaistia, kast.(kylmänä)

Suklaa-kirsikkakakkua
Banoffeekakkua TAI Tiramisupikarit TAI Joulutortut

24 €/hlö yli 50 hlö:lle, 25 €/hlö yli 35 hlö:lle,

26 €/hlö 25-35 hlö:lle, (minimi 25 hlö)

EI J OULUINEN, NOUTOMENU 4)
(Kasvis-kala- kalkkuna-painotteinen)
· Savupallasta, kastiketta
· Kylmäsavulohi-rieskarullaa TAI Katkarapuskagenia tummalla leivällä
· Graavilohta TAI Pippurimakrillia
· Tomaatti-mozzarellasalaattia TAI Kurkku-keksisuupalat
· Kreikkalaista salaattia tai Juustosalaattia
· Vihersalaattia, kast. TAI Aasialaista nuudelisalaattia
·
·
·
·
·
·

Kalkkunanfileetä (lämmin ruoka), kastiketta
Cous-cousia TAI Riisiä TAI Perunaa
Uunijuurekset
Punajuuri-aurapaistosta
Täytekakkua TAI Banoffee-kakkua

16 €/hlö yli 50 hlö,

17 €/hlö yli 35 hlö:lle,

18 €/hlö 25-35 hlö,

(minimi 25 hlö:lle)

EI J OULUINEN, NOUTOMENU 5)
· Savupallasta, kastiketta TAI Graavilohta, kastiketta
· Kylmäsavulohi-rieskarullaa TAI Katkarapuskagenia tummalla leivällä
· Kananmunanpuolikkaat mädillä TAI Pippurimakrillia
· Vihersalaattia, kastiketta TAI Kreikkalaista salaattia
· Tomaatti-mozzarellasalaattia TAI Juustosalaattia
· Sienisalaattia tai Aasialaista nuudelisalaattia
· Ankka-confit-salaattia tai chorizo-pastasalaattia
· Paistettua kalkkunaa (kylmänä), kastiketta TAI Pippuriset härkärullat (kylmänä)
·
·
·
·

Pulled Porkia, kastiketta TAI Irish-stew-härkäpataa TAI Broileripataa
Keitettyjä perunoita
Lihapullat
Punajuuri-aura-laatikkoa TAI Porkkanalaatikkoa TAI Makaronilaatikkoa

·
·

Täytekakkua
Suklaamoussemaljat

21 €/hlö yli 50 hlö:lle, 22 €/hlö yli 35 hlö:lle, 23 €/hlö 25-35 hlö:lle

(minimi 25 hlö)

