Ruustinnan Kokouslounaat Noutopöydästä 2018
Keittolounas noutopöydästä 2018
Vihersalaattia ja salaatinkastiketta
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,yrttiöljy)
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,minttua,
Granaattiomenakastiketta)
Keittovaihtoehtoja yksi valintanne mukaan
1. Koskenlaskijan Lohikeitto
2. Raikas Lohi-Bataattikeitto
3. Bouillabaisse (tomaattinen kalakeitto + aioli)
4. Perinteinen kermainen Lohikeitto
5. Välimerellinen Jauhelihakeitto
6. Broileri-Pastakeitto + Ranskankerma
7. Perinteinen Lihakeitto
8. Savuporo- Juustokeitto
Sisältää, leipäpöydän , ja ruokajuomana kotikaljan ja jääveden.
Jälkiruokavaihtoehtoja yksi vaihtoehto valintanne mukaan!
1. Omena-maapähkinä Ritarit ja kermavaahtoa
2. Appelsiini-karamelli-vanukkaat
3. KonvehtiTrifle
4. Sitruuna-Lakritsikakku
5. Raejuusto- Hedelmä vaahto
6. Raikas Kermaviili Pannacotta
23,00 euroa / henkilö

Valmistamme ruuat pääsääntöisesti laktoosittomana ja gluteenittomana, erikoisruokavalio annoksista
veloitamme menunhinta+2 euroa / annos
Lisäksi kahvi jälkiruuan lisäksi 1,90 / henkilö

Ruustinnan Kokouslounaat Noutopöydästä 2018
Vihersalaattia ja salaatinkastiketta
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)
Pääruokavaihtoehdot, yksi valintanne mukaan
1. Härkisfalafelit ja minttujugurttikastike
2. Vaaleaa kalaa Satsuma-currykastike
3. Broilerinfileetä Suklaa-Chilikastikeessa
4. Grillipossua ja lämminrypälesalsa
5. Kermainen Riista-Leipäjuustokäristys
6. Karjalanpaisti
Lisäkevaihtoehdot, yksi valintanne mukaan
Riisi, Keitetyt perunat, Perunasose, Kermaperunat, Ohratto, Yrttiperunat, Punajuuririsotto
Lämmin kasvislisäke ja leipäpöytä, voi, jäävesi ja kotikalja sisältyvät pääruokiin.
Jälkiruokavaihtoehdot, yksi valintanne mukaan
1. Omena-maapähkinä Ritarit ja kermavaahtoa
2. Appelsiini-karamelli-vanukkaat
3. KonvehtiTrifle
4. Sitruuna-Lakritsikakku
5. Raejuusto- Hedelmä vaahto
6. Raikas Kermaviili Pannacotta
Hinta yhdellä lämpimällä ruualla 27,00 / hlö, kahdella lämpimällä ruualla 30.00 / hlö

Valmistamme ruuat pääsääntöisesti laktoosittomana ja gluteenittomana, erikoisruokavalio annoksista
veloitamme menunhinta+2 euroa / annos
Lisäksi kahvi jälkiruuan lisäksi 1,90 / henkilö

