Ruustinnan Juhlalounaat Noutopöydästä 2018
Keittolounas noutopöydästä 2018
Tilaisuuden alkuun alkoholiton kylmä- tai lämminjuoma 2,90 / juoma
Vihersalaatti ja salaatinkastike
Raastesalaatti vaihtoehdot, yksi valintanne mukaan
1. Raastesalaattia ja sitruksia (porkkanaa, salaattia, sitruksia, auringonkukansiemeniä)
2. Avocado-Retiisisalaatti (avocadoa, retiisiä, menonia, kurkkua, salaattia sipilia, chiliä, oliiviöljyä,
suolaa, pippuri)
3. KahdenkaalinSlaw(kukkakaalia,kaalia,porkkanaa,chiliä,omenaa,ranskankermaa,majoneesia,sinappia,
suola,mustaapippuria,persiljaa)
4. Minttu-parsasalaatti
(parsaa,kananmunaa,limeä,oliiviöljyä,suolaa,mustapippuria,,herneitä,salaattia,sipulia,kurkkua,minttua,y
rttiöljy)
Ruokasalaatti vaihtoehdot, yksi valintanne mukaan
1. Savujuustosalaatti (jääsalaattia,selleriä,savujuustoa,pähkinöitä,viinirypäleitä,omenaa,
majoneesia,kermaviiliä,sinappia,sitr.mehua,suolaa,pippuria,hunajaa)
2. Broileri-Nuudelisalaatti
(nuudelia,aurinkokuivattuatomaattia,fetajuustomuruja,broileria,kurkkua,kirsikkatomaattia,kiinankaalia,
basilikaa)
3. Sitruunainen savukala-katkarapusalaatti(perunaa,savukalaa,katkarapua,herneitä,omenaa,kurkkua,
maustekurkkua,punasipulia,jääsalaattia,tilliä,sitruunavinegrette)
4. Hedelmäinen sienisalaatti (vihreää salaattia,
granaattiomenaa,klementiiniä,omenaa,punasipulia,herkkusieniä,valkosipulia,öljyä,valkoviinietikkaa,mintt
ua, Granaattiomenakastiketta)
Keittovaihtoehtoja yksi valintanne mukaan
1. Koskenlaskijan Lohikeitto
2. Perinteinen Lohikeitto
3. Bouillabaisse (tomaattinen kalakeitto + aioli)
4. Perinteinen Lihakeitto
5. Savuporo- Juustokeitto
Sisältää leipäpöydän, ja ruokajuomana kotikaljan ja jääveden.
Täytekakku kahvi / tee ja lapsille mehu, sisältyy hintaan

Vaihtoehdot, yksi valintanne mukaan: Hedelmäkiillekakku (maidoton) tai Raparperi-Tiramisukakku
tai Kermainen Marjakakku tai Suklaa- Mascarbonekakku
28,00 euroa / henkilö
Valmistamme ruuat pääsääntöisesti laktoosittomana ja gluteenittomana, erikoisruokavalio annoksista
veloitamme menunhinta+2 euroa / annos
Lisäksi jälkiruoka 3,50 / henkilö Raikas Marjakiisseli ja kermavaahto
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Pääruokavaihtoehdot, yksi valintanne mukaan
1.
2.
3.
4.
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Härkisfalafelit ja minttujugurttikastike
Vaaleaa kalaa Satsuma-currykastike
Broilerinfileetä Suklaa-Chilikastikeessa
Grillipossua ja lämminrypälesalsa
Kermainen Riista-Leipäjuustokäristys
Karjalanpaisti

Lisäkevaihtoehdot, yksi valintanne mukaan
Riisi, Keitetyt perunat, Perunasose, Kermaperunat, Ohratto, Yrttiperunat, Punajuuririsotto

Lämmin kasvislisäke ja leipäpöytä, voi, jäävesi ja kotikalja sisältyvät pääruokiin.
Muna-Makaronilatikko +1,00 snt /annos

Täytekakku kahvi / tee ja lapsille mehu, sisältyy hintaan
Täytekakku vaihtoehdot, yksi valintanne mukaan: Hedelmäkiillekakku (maidoton) tai Raparperi-Tiramisukakku tai
Kermainen Marjakakku tai Suklaa- Mascarbonekakku

Hinta yhdellä lämpimällä ruualla 32,00 / hlö, kahdella lämpimällä ruualla 36,00 / hlö
Valmistamme ruuat pääsääntöisesti laktoosittomana ja gluteenittomana, erikoisruokavalio annoksista
veloitamme menunhinta+2 euroa / annos
Lisäksi jälkiruoka 3,50 / henkilö
Raikas Marjakiisseli ja kermavaahto

