
KOKOUSTARJOILUT  
2020 
 
Tilaukset edellisenä päivänä klo 14.00 mennessä. 
Hinnat alv0%  

 
Non-Public 

Kokouspaketit 2020 
 
 
 
 
 
 
Kokopäivänpaketti   25,92€/hlö alv. 0% 
sisältää aamu- ja iltapäiväkahvituksen 

- kahvi ja tee 
- suolainen kahvileipä (täytetty sämpylä/ruisleipä)´ 
- leikatut hedelmät 
- ravintolan buffetlounas 
- kahvi ja tee 
- makea kahvileipä (makea piiras, pulla, viineri) 

 
Puolipäiväpaketti  17,30€ /hlö alv. 0% 
sisältää joko aamu- tai iltapäiväpaketin 

- kahvi ja tee 
- suolainen kahvileipä (täytetty sämpylä tai ruisleipä) 
- tai 
- makea kahvileipä (makea piiras, pulla, viineri) 
- ravintolan lounasbuffet 

 
Kahvipaketti suolainen 5,72€ /hlö alv. 0% 

- kahvi ja tee 
- päivän suolainen (täytetty sämpylä tai ruisleipä) 

 
Kahvipaketti makea  5,10€ hlö alv. 0% 

- kahvi ja tee 
- päivän makea kahvileipä (pulla, viineri, makea piiras) 

 
Kokopäivän kahvipaketti  10,82€ hlö alv. 0% 
sisältää aamu- sekä iltapäivän kahvipaketin 

- aamulla 
o kahvi ja tee 
o päivän suolainen (täytetty sämpylä tai ruisleipä) 

- iltapäivällä 
o kahvi ja tee 
o päivän makea (pulla, viineri, makea piiras) 

 



 

 
Non-Public 

 
 
 
 
 
Premium paketit 
 
Kokopäiväpaketti Premium 54,99€ hlö alv. 0% 
sisältää aamu- ja iltapäiväkahvituksen  

- kahvi ja tee 
- valikoima suolaisia ja makeita suupaloja 

o aamu; 2 suolaista ja yksi makea 
o iltapäivä; 2 makeaa ja yksi suolainen 

- leikattuja hedelmiä (aamupäivällä) 
- smooothie 1,5 dl (iltapäivä) 
- Lounas premium 

o Mediterranean buffet 
 alkuruokana; yrttipaahdettua lohta, punasipulia ja kaprista 
 Serranokinkkua ja meloni-rucolasalaattia 
 Omena-Manchegosalaattia 
 pääruokana; Glaseerattua maissikananrintaa, tryffelipolentaa 
 jälkiruokana; Chili-suklaaganache 
 kahvi ja tee 

 
Puolipäiväpaketti Premium 41,08€ hlö alv. 0% 
sisältää aamu- tai iltapäiväkahvituksen 

- kahvi ja tee 
- valikoima suolaisia ja makeita suupaloja 

o aamupäiväpaketti; 2 suolaista ja yksi makea 
o iltapäiväpaketti; 2 makeaa ja yksi suolainen 

- leikattuja hedelmiä (aamupäiväpaketti) 
- smoothie 1,5 dl (iltapäiväpaketti 
- Lounas premium 

o Mediterranean buffet 
 alkuruokana; yrttipaahdettua lohta, punasipulia ja kaprista 
 Serranokinkkua ja meloni-rucolasalaattia 
 Omena-Manchegosalaattia 
 pääruokana; Glaseerattua maissikananrintaa, tryffelipolentaa 
 jälkiruokana; Chili-suklaaganache 
 kahvi ja tee 

 



 

 
Non-Public 

 
 
(Premium paketit voi muokata myös Premium leivällä silloin suolaisia olisi vain yksi  
esim. focaccia, croissant, wrap jne.) 
 
Premium kahvipaketti aamupäivä  14,76€ hlö alv. 0% 
 
sisältää aamu- tai iltapäiväkahvituksen 

- kahvi ja tee 
-  2 suolaista ja yksi makea suupala 
- leikattuja hedelmiä  

 
 
Premium kahvipaketti iltapäivä  13,91€ hlö alv. 0% 

- kahvi ja tee 
- 2 makeaa ja yksi suolainen suupala 
- smoothie 1,5 dl 

 
 
 
Superfood-kokoustarjoilut 21,38€ hlö alv. 0% 
sisältää valikoiman terveellisiä ja energisoivia superfood-herkkuja 

- Kahvi ja tee 
- vihersmoothie 
- leikatut hedelmät 
- 2 suolaista makupalaa (täytetty täysjyväleipä, täytetty wrap) 
- pähkinävalikoima 
- raakasuklaata 

 
 
Kokouspaketteihin on mahdollista saada lounas kokoustilaan erillisellä korvauksella. 
Silloin lounas tarjoillaan tilassa tai tilan välittömässä läheisyydessä buffetina tai 
lautasannoksina. 
Kysy tarjoiluista ravintola Juurakosta p. 050 408 3685 
 


