
 
 

 

   

KOKOUSTARJOILUT 2019               Hinnat sis. alv 14% 
 
JUOMAT        € 
 
Kahvi / haudutettu tee annos 3 dl    4,10  
Kahvi / tee lisäpannu / litra    7,50  
Jäävesikannu 1,5 L     3,00  
Virvoitusjuoma / kivennäisvesi 0,5 L    3,50  
Granini mehu 2,50 dl     2,60  
Luomu appelsiinituoremehu / L    5,20  
Smoothiekannu 6:lle / 1L                     14,50  
Marja- / hedelmäsmoothie annos 2 dl   3,80  
Marja- / hedelmäshotti 0,4 dl    1,70  
Lehtikuohu, alkoholiton, 7:lle / plo                     24,50   
 

 
SUOLAINEN KAHVILEIPÄ 
 
Päivän suolainen kahvileipä    4,30  
GLUTEENITON päivän suolainen    4,50  
Pieni ruisruutu - kinkku / kalkkuna / juusto   4,30 
Sämpylä pieni - kinkku / kalkkuna / juusto   4,30  
GLUTEENITON pieni sämpylä – kinkku / kalkkuna / juusto  4,50 
Iso ruisruutu - kinkku / kalkkuna kala / juusto   5,00 
Sämpylä iso - kinkku / kalkkuna / juusto   5,00  
GLUTEENITON iso sämpylä -  kinkku / kalkkuna / juusto  5,50  
VEGAANINEN kauraruutu - avocado-kasvis   5,20 
VEGAANINEN sämpylä -  hummus-kasvis   5,20 
Kauraruutu – paahtopaisti-coleslaw    5,20 
Pieni saaristolaisleipä – liha / kala / juusto   3,65 
Pieni rieskarulla – liha / kala / juusto    3,65 
Täytetty mini croissant – liha / kala / juusto   3,65 
Täytetty iso croissant – liha / kala / juusto   5,60 
Avo voileipä pieni – liha / kala / juusto   3,65 
Avo voileipä keskikoko – liha / kala / juusto   6,00 
Lounasleipä 3:lla täytteellä valintasi mukaan sis, vihannekset                   10,90 
porsaanpaisti / paahtopaisti / kala / katkarapu / kananmuna / juusto / hummus / 
avocado  
Lounaspatonki 15 cm – liha / kala / juusto   6,90 
Suolainen piirakka, pieni pala – liha / kala / juusto (til. 2 päivää ennen) 4,00 
Suolainen piirakka, lounaskoko – liha / kala / juusto (til. 2 päivää ennen) 6,90 
Päivän lounassalaatti sis. leipä ja levite                    13,25 
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MAKEA KAHVILEIPÄ 
 
Päivän makea piirakka     3,25 
marja / suklaa-punajuuri / porkkana / tosca / omena (vaihtelee päivittäin) 
GLUTEENITON makea leivonnainen    3,45 
VEGAANINEN banana bread-piirakka   4,20 
Pulla      3,25 
Päivän edustusleivonnainen     4,90 
Marjatartaletti     4,90 
tiramisu / mansikka / kinuski / mango (vaihtelee päivittäin) 
GLUTEENITON leivos     5,40 
Mini juustokakku marjoilla    3,70 
Mini suklaafondant marjoilla ja tuorejuustolla   3,70 
 

TÄYTEKAKUT 
 
Täytekakku 
10:lle 40,30 
15:lle 60,45 
20:lle 80,60 
30:lle 117,00 
 
Juusto –ja moussekakut 
 
10:lle 50,30 
15:lle 75,45 
 
Raakakakku  
Puolukka-suklaa tai sitruuna 
 
14:lle 77,00 
tai palana    5,80 
 
 

 
MUUT MAKEAT 
 
Keksi-tuorejuustoherkku marjoilla, lasista   4,90 
Konvehdit 3 kpl / hlö     2,45 
Pikkuleivät 3 kpl / hlö     2,45 
GLUTEENITON Macarons 2 kpl / annos   3,80 
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AAMIAISET 
 
Nordic aamiainen     12,20 
kahvi, tee, tuoremehu, pilkotut hedelmät, leipä, leikkeleet, levite, vihannekset 
 
Croissant aamiainen     12,20 
kahvi / tee, täytetty croisant (kinkku tai juusto), jogurtti, pähkinöitä, tuoreita marjoja 
 
Global aamiainen     13,90 
Kahvi, tee ja tuoremehu, tuoretta leipää, levitettä, leikkeleitä, juustoa sekä kasviksia, 
pilkottuja hedelmiä sekä pieni makea 
 
Aamun avaus     14,50 
kahvi / tee, turkkilainen jogurtti, siemen-pähkinäsekoitus, päivän shotti, pieni 
ruisruutu, cocktailpiirakka, levite, vihannekset, juusto, leikkeleet  
 
Mannermainen aamiainen    16,80 
Kahvi, tee ja tuoremehu, leipävalikoima, vihanneksia, maalaispalvikinkkua, juustoa, 
munakokkelia, paistettua pekonia, bratwurstia, tuorehedelmäsalaattia 
 
Maalaisaamiainen     16,80 
kahvi / tee, tuoremehu, sämpylä, croisant, palvikalkkuna, savupaisti, goudajuusto, 
savulohi, munakokkeli, tuorehedelmäsalaatti 
 
 

 
 
 


