Ruustinnan Juhlalounaat Noutopöydästä 2017
Keittolounas noutopöydästä 2017
Tilaisuuden alkuun alkoholiton kylmä- tai lämminjuoma 2,90 / juoma
Vihersalaatti ja salaatinkastike
Raastesalaatti vaihtoehdot, yksi valintanne mukaan
1. Porkkana –sitrusraaste ( porkkanaa, greippiä, appelsiinia, persiljaa)
2. Kukkakaali-Kvinoasalaatti (Kvinoaa, kukkakaalia, auringonkukansiemeniä, aurinkokuivattua tomaattia,
yrttejä, kermaviiliä, hunajaa, sitruunanmehua, suolaa, pippuria, valkosipulia, retiisejä)
3. Kaali- Perunasalaatti (perunaa, kaalia, sipulia, paprikaa, piimää, majoneesia, valkosipulia, sinappia, tilliä,
sitr.mehua, pippuria, suolaa)
4. PunakaaliSlaw Aasialaisittain (Punakaalia, porkkanaa, kurkkua, minttua, korianteria, suolapähkinöitä,
limeä, inkivääriä, valkosipulia, chiliä, oliiviöljyä, makeaa soijakastiketta)

Ruokasalaatti vaihtoehdot, yksi valintanne mukaan
1. Katkarapu-Sharonsalaatti (katkarapuja, sitruunaa, avocadoa, sharonhedelmää, öljyä, suolaa ,pippuria,
vuohenjuustoa, jugurttia)
2. Kinkku-pekoni-sinihomejuustosalaatti ( Kinkkua, pekonia, sinihomejuustoa, pippuria, salaattia, avocadoa,
limeä, etikkaa, sinappia, hunajaa, suolaa, öljyä)
3. Meksikolainen Broileri-pastasalaatti (Broileria, pastaa, maissia, tomaattia, punasipulia, mustapapuja,
yrttejä, ranskankermaa, sitruunaa, tacomaustetta, hunajaa,sinappia)
4. Lohi-tsatsikisalaatti ( lohta, kurkkua, luumua, salaattia, jugurttia, tilliä, minttua, valkosipulia, hunajaa,
pippuria)
5. Kasvis-Mozzarellasalaatti (Kesäkurpitsaa, munakoisoa, paprikaa, oliiviöljyä, papumix, valkosipulia,
mozzarellaa, sitruunamehua, oliiviöljyä, suolaa, mustapippuria, yrttiseosta)

Keittovaihtoehtoja yksi valintanne mukaan
1. Koskenlaskijan Lohikeitto
2. Raikas Lohi-Bataattikeitto
3. Bouillabaisse (tomaattinen kalakeitto + aioli)
4. Isoäidin kana-mykykeitto
5. Välimerellinen Jauhelihakeitto
6. Siskonmakkara-Pastakeitto + Ranskankerma
7. Oluella maustettu Bratwurtikeitto + smetana
8. Perinteinen Lihakeitto
9. Savuporo- Juustokeitto
10. Kaurasuurusteinen Riistakeitto

Sisältää leipäpöydän, ja ruokajuomana kotikaljan ja jääveden.
Täytekakku kahvi / tee ja lapsille mehu, sisältyy hintaan
Vaihtoehdot, yksi valintanne mukaan: Vanilja- Raparperikakku (maidoton) tai Kermainen Marjakakku
tai Suklaa- Mascarbonekakku
26,50 euroa / henkilö
Lisäksi jälkiruoka 3,50 / henkilö
Raikas Marjakiisseli ja kermavaahto
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Pääruokavaihtoehdot, yksi valintanne mukaan
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Kasvisvartaat Kookoskastikkeella
Ilmakuivattuun kinkkuun käärittyä vaaleaa ruodotonta kalafileetä uunissa paistettuna
Broilerinfileetä Normandialaisittain (siideri-kermakastika)
Omena-mantelitäytteiset Possunkyljykset, Hunaja-Sinappikastiketta
Muhennettua Riistakäristystä ja survottua puolukkaa
Karjalanpaisti

Lisäkevaihtoehdot, yksi valintanne mukaan
Riisi, Keitetyt perunat, Perunasose, Kermaperunat, Ohratto, Yrttilohkoperunat, Punajuuririsotto
Lämmin kasvislisäke ja leipäpöytä, voi, jäävesi ja kotikalja sisältyvät pääruokiin.
Muna-Makaronilatikko +0,50 snt /annos
Täytekakku kahvi / tee ja lapsille mehu, sisältyy hintaan
Täytekakku vaihtoehdot, yksi valintanne mukaan:
Vanilja- Raparperikakku (maidoton) tai Kermainen Marjakakku tai Suklaa- Mascarbonekakku

Hinta yhdellä lämpimällä ruualla 30,50 / hlö, kahdella lämpimällä ruualla 33,50 / hlö
Lisäksi jälkiruoka 3,50 / henkilö
Raikas Marjakiisseli ja kermavaahto

