PITOPALVELUMENU 1, v. 2019 Pöyhölän Pappila
Menut ovat tarkoitettu tarjoiltavan asiakkaan omissa tiloissa ( EI pappilassa). Pappilassa tarjoiltavat menut löytyvät
kohdasta juhlat & menut. Mitä suurempi soppa, sitä edullisempi hinta!
KEVYEMPI MENU v. 2019

Tarjoilu-kustannus:

(Buffet-menu)

1 kpl Tarjoilijoita 28 €/h

Savulohi-riisi-salaattia
Kylmäsavulohinapit
Kananmunanpuolikkaat savumuikku-moussella
Viher-verso-salaattia, kastiketta
Tomaattia, kurkkua
Marinoituja kasviksia
Coleslaw-salaattia
Tomaatti-mozzarellasalaattia (tai tom.-sipulisal.)
Liha-perunasalaattia
Caesar-salaattia
Lämminruoka-vaihtoehdot ( 1 kpl):
 Porsaan sisäfilee, kastiketta
 Karjalanpaistia
 Kermaista lihapataa
 Broileria paistettuna tai pataruokana
 Lohta (esim. paistettua smetanalohta)
 Mausteista suikalepataa tmv.
Keitetyt perunat tai yrttiset lohkoperunat (tai riisiä)
Paahdetut uunijuurekset tai höyrytetyt kasvikset
Lapsille ranskanperunat tai kierrepastaa
(Kasvisruokailijoille tai vegaaneille
lehtikaali-kasvis-risottoa tai punajuuri-paistosta)

(sunnuntai ja arkipyhinä tupla-hinta)

Minimiveloitus on 4 h.
Suositus on yksi tarjoilija 25 vierasta kohden, näin
kaikki tarjoilut sujuvat tyylikkäästi ja aikataulun
mukaisesti. Tarjoilijan keskimääräinen työaika on
syntymäpäiväjuhlilla 6 h ja häätilaisuuksissa 8 h.
Tarjoilijan tulisi olla juhlapaikalla viimeistään 1 h
ennen tilaisuuden alkua, jotta hän ehtii laittaa pöydän
valmiiksi ja huolehtia juomista yms.

Pöytäliinat:
n. 140 cm * 200 cm = 6 €/liina
(Hyvälaatuiset kertakäyttöliinat vähän edullisempia)
Kangasservetit 1,50 €/kpl
Hyvälaatuiset kertakäyttöservetit 0,70 €/kpl

Astiat:
Astiat Pöyhölästä kuljetettuna juhlapaikalle ja takaisin,

kaikki tarvittavat astiat & lasit 2,50 €/hlö
(lautaset, kahvikupit, aterimet, viini-ja kuoharilasit…)
Kilometrit:
Alle 30 km päähän veloituksetta, yli 30 km (1 €/km)

Leivät, levitettä, Vettä, mehua, kotikaljaa
Kahvia, teetä, mehua:
Täytekakkua valinnan mukaan (tai leivosta tmv. valinnan
mukaan)
(Lisämaksusta lihapullat + 1 e/hlö, 2 lämmintä ruokaa +2
€/hlö)

Pelkkä ruoan hinta ilman tarjoiluja:
alle 30 hlö (aikuista) 23 €/hlö
Yli 30 hlö (aikuista) 22 €/hlö
(lapset 4-13 v. ½ hintaa)

Pitopalveluissa hintaan kuuluu:
Yksiväriset edullisemmat kertakäyttöservetit
ALV 14 %

Esimerkki syntympäpäivät alle 30 km päässä, 50 hlö,
astiat löytyivät juhlapaikalta:
- Ruoka 50 hlö * 22 €/hlö =1100 €
- Tarjoilu 2 hlö * 28 €/h * 6 h = 336 €
- Liinat 10 kpl * 6 € = 60 €
- yht. 1 496 €

