PITOPALVELUMENU 2, 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!
KEVÄINEN MENU v. 2019
(Buffet-menu)
Jääkellarin lohta, sitruunamajoneesia
Kylmäsavulohimoussea siemennäkkärillä
Savusiikaterriiniä, karpalokastiketta TAI Lohi-perunasalaattia
Kananmunanpuolikkaat savumuikkumoussella
Viher-verso-salaattia, appelsiinivinaigretteä
Raikas melonilajitelma rucolalla
Tomaatti-kevätsipulisalaattia (tai tomaatti-mozzarellasalaattia)
Pikkelöityä fenkoli-kurkkua
Mansikkaista leipäjuustosalaattia, yrttioliiviöljyä
Marinoituja kasviksia
Coleslaw-salaattia
Caesar-salaattia valinnan mukaan (naturel, katkarapu, kana tai
pekoni)
Savuporo-tunturirieskarullia tai appelsiiniglaseerattua possun
fileetä
Lämminruoka (sekä kalaa että lihaa):
 Tilli-voi-perunat
 Smetana-lohta TAI Paahdettua lohta, tilliaiolia
 Ylikypsää härkää, tumma lipstikkakastike TAI
Karitsaa, tumma rosmariinikast. (TAI possua/kanaa)
 Kevään kasviksia & tuoretta parsaa (saatavuuden
mukaan)
 Mini-lihapullat
 Ranskanperunoita tai kierrepastaa lapsille
 Kasvisruokailijoille (tai vegaaneille) esim. lehtikaalikasvis-risottoa tmv.
Leivät, levitettä, Vettä, mehua, kotikaljaa
Kahvia, teetä, mehua:
Raikasta hedelmäsalaattia
Raparperi-tuorejuustokakkua
Mansikkaista (tai vadelmaista) täytekakkua
Kaurakeksejä

Pelkkä ruoan hinta ilman tarjoiluja:
alle 30 hlö (aikuista) 27 €/hlö
Yli 30 hlö (aikuista) 26 €/hlö
(lapset 4-13 v. ½ hintaa)

Pitopalveluissa hintaan kuuluu:
Yksiväriset edullisemmat kertakäyttöservetit
ALV 14 %

Tarjoilu-kustannus:
1 kpl Tarjoilijoita 28 €/h
(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)
Esimerkki syntympäpäivät alle 30 km päässä, 30 hlö,
astiat löytyivät juhlapaikalta:
- Ruoka 30 hlö * 26 €/hlö =780 €
- Tarjoilu 1 hlö * 28 €/h * 6 h = 168 €
- yht. 948 €

