
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Kokous- ja 
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Aamiaisbuffetit 

Tilaukset  3 vrk ennen tilaisuutta, vähintään 10:lle henkilölle 

 

Global – Mannermainen aamun aloitus 

Leipävalikoima – tummaa ja vaaleaa leipää, sämpylöitä  

Tuoretta tomaattia, kurkkua, salaattia ja paprikaa 

Maalaispalvikinkkua ja juustoa 

Munakokkelia 

Paistettua pekonia  

Bratwurstia 

Tuorehedelmäsalaattia 

Pieni makea kahvileipä 

Tuoremehua 

Kahvia / teetä 

 

18,30 € / henkilö 

Luomuaamiainen – Luonnollinen alku päivälle 

Luomu kaurapuuroa 

Luomu rahkaa ja mysliä 

Kuivattuja hedelmiä ja pähkinöitä 

Green smoothie 

Vesimeloni-inkiväärishotti 

Pilkottuja hedelmiä 

Speltti-quinoamuffinssi 

Tummasuklaa-pähkinä-mustikkapatukka 

Avocado-suklaamoussea ja paahdettua kauraa 

Appelsiinimehua 

Reilun kaupan kahvia / Rainforest-sertifioitua teetä 

 

21,75 € / henkilö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Kahvibuffetit 

Kahvibuffet tarjoaa monipuolisen vaihtoehdon kokousten aamu- tai 

iltapäivän väliaikatarjoiluksi – helppoa ja herkullista!  

 

Kahvibuffet on myös helposti yhdistettävissä muihin tilaisuuksiin ja 

tarjoiluihin. Monipuolisesta valikoimasta löytyy jokaiselle jotakin. 

Kahvibuffetit väh 10 hlö / Tilaus 3 vrk aiemmin 

 

Aamupäivän kahvibuffet  

Kaksi pientä suolaista kahvileipää 

Pieni makea kahvileipä 

Hedelmiä pilkottuna 

Kahvia ja teetä 

 

 

18,30 € / henkilö kokoutilaan katettuna 

 

 

Iltapäivän kahvibuffet  

Pieni suolainen kahvileipä 

Kaksi pientä makeaa kahvileipää 

Hedelmiä pilkottuna 

Kahvia ja teetä  

 

 

18,30 € / henkilö kokoustilaan katettuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Fingerfood 

Tilaukset 3 vrk ennen tilaisuutta, väh 10:lle hengelle 

 

Suolaiset 

Savulohimoussea ja pikkelöityä kurkkua 

Briejuustoa ja viikunaa 

Serranokinkkua ja vuohenjuustoa 

Toast Skagen 

Pulled pork wrap roll 

Lohi-avocado wrap roll 

Teriyakibroileria ja kasviksia 

Katkarapu ja kurkku bruschetta 

Savuporo-piparjuuri minivoileipäkakku 

Katkarapu-wasabi minivoileipäkakku 

Manchegojuustoa ja näkkileipää 

Makeat 

Ahvenanmaan pannukakkua ja kuivattua karpaloa 

Maitosuklaa-popcorn mousse 

Rocky Road cake 

Inkivääri-vadelma mini cup cake 

Macarone-leivos  

Valkosuklaa-pistaasi pannacottaa 

Pähkinäsuklaata ja sormisuolaa 

 

3 fingerfoodia yhteensä 10,50 € / henkilö 

Yksittäin 4,00 € / kpl 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tarjoilu kokoustiloissa 

Yksittäisistä tuotteista voi koota sopivan tarjoilukokonaisuuden 

pienelle ryhmälle tai suunnitella tarjoilun kokoustilaan. Sodexon 

asiantuntijat auttavat kokoamaan juuri sinun tarpeitasi vastaavan 

kokonaisuuden. 

Juomat 

Kahvi/tee/jäävesi ................................................................................................. 4,05 €   

Jäävesikarahvi, ilman tarjoiluja.……………………………………………..……….3,20 € 

Lähdevesi 50 cl  .................................................................................................. 2,90 €  

Tuoremehu 20 cl ................................................................................................  3,30 €   

Smoothie 20 cl   ......................................................................................... ……. 4,00 €                                    

 Virvoitusjuoma/Kivennäisvesi 50 cl  ................................................................... 3,70 € 

Suolaiset tarjottavat  

Pieni täytetty leipä ............................................................................................... 4,40 € 

Keskikokoinen täytetty leipä ................................................................................ 6,15 € 

Täytetty croissant / Bagel .................................................................................... 7,15 €   

Wrapit  ................................................................................................................ 4,50 €   

Voileipä pieni / iso................................................................................................6,15 €  

Lounasleipä…………………………………………………………………………….16,00 € 

Suolainen piirakka………………………………………………………………….…..4,10€                            

Cocktail-palat / kpl ...............................................................................................4,00 € 

Makeat tarjottavat ja naposteltavat  

Päivän makea kahvileipä......................................................................................3,30 € 

Konvehdit 3 kpl/annos  ......................................................................................... 2,30€   

Keksit 3kpl / annos……………………………………………………………………..2,45€ 

Päivän pulla……………………………………………………………………………..3,00 €  

Makea piirakka .................................................................................................... 4,30 €  

Leivos ................................................................................................................. 4,30 €   

Pähkinöitä annos/hlö ........................................................................................... 3,35 €  

Hedelmälohkoja annos/hlö .................................................................................. 4,50 €   

Hedelmävati, kokonaisia hedelmiä /hlö (väh. 10 hlöä)…………………………….3,25€ 

Vihannekset + dippi annos 100g……………………………………………………..3,35€ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Täytekakut -tilaukset 3 vrk aikaisemmin 
 
Täytekakkuannos-mansikka,vadelma,kinuski (laktoosittomat)  suklaa(VL) 
 

10 henkilön kakku ………..................................................................................43,00 € 
20 henkilön kakku .............................................................................................83,00 € 
50 henkilön kakku ……………………………………… …………………………..200,00 € 

 

 
Gluteenittomat suolaiset & makeat 
 
Gluteeniton sämpylä…………………………………………………………………. 4,60 € 
Gluteeniton leivos .......................................................................... ………….… 4,60 € 
Gluteeniton kahvileipä ................................................................................... … 3,60 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lounasbuffetit 

Meet by Sodexo kokouslounaana on mahdollisuus nauttia myös 

ravintolan päivän lounasvaihtoehto ravintolassa noutopöydästä nauttien 

tai pöytiin tarjoiltuna. 

 

 

Päivän lounas ravintolan noutopöydästä 9,85 € 

 

Päivän lounas pöytiintarjoiltuna 16,90 € 

 

Päivän lounas kokoustiloissa noutopöydästä 16,90 € 

 

Päivän lounas kokoustiloihin lautastarjoiluna 20,50 € 

 

 

Lounas sisältää lisäkesalaatin, leivän, lämpimän ruuan ja jälkiruuaksi kahvin.  

Kysy henkilökunnaltamme päivän jälkiruokasuositusta, lounaspaketin 

yhteydessä jälkiruoka + 1,60 €. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Kokousbuffetit 

Tilaukset 7 vrk ennen tilaisuutta, vähintään 10:lle 

henkilölle 

 

South America Buffet 
Alkuruoka 
Kasvis Empanadas, mojokastiketta 
Voipapu-maissisalaatti chipotle flavored 
Bourbon BBQ glaseerattua porsasta ja coleslaw 
salaattia 
 
Pääruoka 
Kokonaisena paahdettua härän sisäfileetä Java Rub 
Chimichurri, bataattia ja smetanaa 
 
Jälkiruoka 
Pekaanipähkinäpiirakkaa ja Key Lime piirakkaa 

44,30€/hlö 

 

 

Mediterranean Buffet 
Alkuruoka 
Yrtti paahdettua lohta, punasipulia ja kapriksia 
Serranokinkkua ja meloni-rucolasalaattia 
Omena - Manchego salaattia 
 
Pääruoka 
Glaseerattua maissikananrintaa, tryffelipolentaa 
 
Jälkiruoka 
Chili-suklaa ganache 

32,40€/hlö 

 

Nordic Buffet 
Alkuruoka 
Tilli-sitruunasilakkaa, mustaherukkasilliä ja savumuikkuja 
Silliä paperissa 
Savusiikamousse ja siianmätiä 
Jääkellarin lohta ja talon sinappikastiketta 
Paahdettuja juureksia 
marinoituja sieniä 
Kananmuna-kevätsipulisalaatti 
Graavattua karitsanfileetä 
 
Pääruoka 
Poron vasan paahtopaistia, kaali-omena paistos, mustaleima 
emmental rösti ja riistakastike 
 
Jälkiruoka 
Kotimaisia juustoja ja hillottua karviaista 
Piimäkakkua ja porkkanajäätelöä 

48,80€/hlö 



 
 

 
Salaatti- ja leipäbuffetit 

Tilaukset 7 vrk ennen tilaisuutta, vähintään 10:lle henkilölle 

 

Salaattibuffet 

Häränfileesalaatti 
häränfilee, grillattu parsa, babypinaatti, tomaatti, salaatti, soija-appelsiinivinegrette 
 
Caesar Naturel 
Romainesalaatti, Pecorino juusto, Caesar-kastike ja leipäkrutonkeja 
 
Caesar grillattu broileri 
Caesar jokirapu 
 
Kreikkalainen salaatti 
viherpapu, kikherne, fetajuusto, tomaatti, kurkku ja salaatti, oregano-vinegrette 
 
BLT – bacon-lettuce-tomato 
pekoni, avokado, tomaatti, kurkku, salaatti, paprika-dressing ja leipäkrutonkeja 
 
Broileri ja riisinuudeli 
paahdettua broileria, riisinuudeli, porkkana, herneenverso, kevätsipuli, seesamöljy 
 
COBB salaatti 
Grillattua broileria, kananmunaa, avokadoa, pekonia punasipulia, tomaattia ja 

homejuusto  

 

19,00 € / henkilö 

Hinta sisältää kahta ruokaisaa salaattia valintasi mukaan, 

vihersalaattia ja leipää levitettä. 

Sandwich- ja salaattibuffet 

Ruokaisampi salaattibuffet tarjoaa kolmen herkullisen salaatin lisäksi runsaita ja 

maukkaita täytettyjä leipiä.   

 

Mozzarella-tomaatticiabattaa  

Savulohiwrappeja 

Kanasandwichejä 

Vihreää salaattia, sitrusvinegrette  

Couscoussalaattia tomaatista ja lehtipersiljasta 

Brie-juustosalaattia ja karamellisoitua pecanpähkinää 

 

20,50 € / henkilö 

 



 
 

 

A la Carte 

Tilaukset 7 vrk ennen tilaisuutta, vähintään 5:lle henkilölle 

 

Menu 1  

Vihersalaatti, pecorinojuustoa ja pinjansiemeniä 

Paahdettua siikaa ja lehtikaalirisottoa 

Kahvi ja macarons 

39,90€ / hlö 

 

Menu 2 

Vaahdotettua palsternakkakeittoa 

Härän ribbs, salvialla maustettua perunagratiinia ja punaviinikastiketta 

Kahvi ja macarons 

32,70€ / hlö 

Menu 3 

Tilli-pesto silakkaa, kirkasta perunasalaattia ja paahdettua mallasleipää 

Karitsan paahtopaistia, sinapilla maustettua kaalia, perunapyreetä ja tummaa 

timajamikastiketta 

Karhunvadelmapiirasta ja vaniljakermaa 

32,70 / hlö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
Sauna- ja iltabuffetit 

Illanistujaisiin ja saunailtoihin suunnitellut buffet-kokonaisuudet voidaan 

tarjoilla sauna- ja kokoustiloissa ja ne tarjoavat syötävää jokaiselle.  

 

Alla olevien ruokien rinnalla tarjoillaan vihersalaattia ja talon tuoretta 

leipää. 

Tilaukset 7 vrk ennen tilaisuutta, vähintään 10:lle 

henkilölle 

 

Basic  

Perunasalaattia 

Papusalaattia 

Haudutettua hapankaalia ja pekonia  

Bratwurstia 

Hirvimakkara ja grillibalkan 

Sinappia ja ketsuppia 

 

20,50  € / henkilö 

 

Global  

Paprikalla, avokadolla ja korianterilla täytettyjä Quesadilloja 

Tapas-lajitelma - Fetajuustoa, tomaattia, oliiveja ja salaattia  

Uunissa paahdettua munakoisoa, luumutomaattia ja basilikaa  

Broilerin koipia ja chilimajoneesia  

Tandooripaahdettua porsasta ja kurkkuraitaa 

 

20,50 € / henkilö 

 

Balance  

Salaatti siitakesienistä, tuoreesta pinaatista ja hasselpähkinästä 

Tapas-lajitelma – aurinkokuivattuja tomaatteja, oliiveja, latva-artisokkaa,  

serranokinkkua ja melonia, munakoisoa 

Broilerfileetä, pistaasipähkinöitä, mozzarellaa ja balsamisiirappia 

 

20,50 € / henkilö 

 



 
 

 

 


