Kokous- ja
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2020

Sodexon kokoustarjoilumenu sisältää valmiiksi mietittyjä menukokonaisuuksia, jotka
tarjoavat perinteisiä makuelämyksiä ja makuja maailmalta.
Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron 14 %.
Nautinnollisia makuhetkiä!

Tarjoilu kokoustiloissa
Juomat
Kahvi/tee, jäävesi .....................................................................3,30 €
Kahvi/haudutettu tee, jäävesi ..................................................3,30 €
Tuoremehu .............................................................................. 1,85 €
Granini......................................................................................2,80 €
Smoothie ..................................................................................3,70 €
Talon Juice………………………………………………………….3,70€
Virvoitusjuoma/Kivennäisvesi 0,5 l .........................................3,40 €

Aamupäivän kahvibuffet
Kaksi pientä suolaista kahvileipää
Pieni makea kahvileipä
Hedelmälohkoja
Kahvia ja haudutettua teetä
12,80 € / henkilö

Iltapäivän kahvibuffet
Pieni suolainen kahvileipä
Kaksi pientä makeaa kahvileipää
Hedelmälohkoja
Kahvia ja haudutettua teetä
12,80 € / henkilö

Sesonkituotteet
Laskiaispulla hillo ja kermavaahto ..........................................3,20 €

Suolaiset tarjottavat
Täytetty sämpylä – juusto-kasvis-, tai lihatäyte ......................4,00 €
Ruisleipä – juusto-kasvis-, tai lihatäyte ...................................3,60 €
Saaristolaisleipä – lohitäytteellä ...............................................4,80 €
Täytetty croissant – juusto- kasvis-, tai lihatäyte ....................4,30 €
Croisssant naturel ....................................................................2,80 €
Täytetty patonki – juusto-kasvis-, tai lihatäyte ........................6,10 €
Karjalanpiirakka - munavoi.......................................................2,50 €
Suolainenpiirakkapala ..............................................................4,50 €
Täytetyt wrapit 2kpl ..................................................................5,00 €
Canape –leipänen 2kpl/ hlö .....................................................5,00 €
Bagel- serranokinkku-meloni ...................................................4,30 €
Ruisleipä- kylmäsavustettulohi-punasipuli ...............................4,30 €
Bruscetta luumutomaatti-basilika .............................................2,90 €
Aamiainen linjastosta ...............................................................5,50 €

Makeat tarjottavat
Konvehdit 3 kpl/annos .............................................................2,00 €
Keksit 2kpl/annos .....................................................................1,50 €
Suklaacookie ............................................................................1,50 €
Pullat ................................................................................ 2,70-3,20€
Marjapiirakka ............................................................................2,90 €
Porkkanapiirakka .....................................................................3,90 €
Suklaapiirakka………………… ................................................3,90 €
Talon leivos (marja-kerma tai hedelmä-kerma) .......................4,20 €
Suklainen kääretorttuleivos ......................................................3,90 €
Juustokakkua ja marjakastiketta ..............................................4,60 €
Sitrushyydykekakkua ...............................................................4,60 €
Vadelmatuorejuustokakkua......................................................4,60 €
Täytekakku 10 hlö ..................................................................46,20 €
Täytekakku 20 hlö ..................................................................82,10 €
Täytekakku 30 hlö ................................................................123,00 €
Hedelmäannos á 110g/hlö .......................................................4,00 €
Hedelmäkori kokonaisia hedelmiä 5kg ..................................23,00 €

Valmistamme pitkälti tarjoilut laktoosittomana, mutta kysy myös
gluteenittomia ja maidottomia tuotteita

Ruokatarjoilut

Suunnittelemme tilaisuuksiinne toiveidenne mukaiset
buffet- ja lautastarjoillut menut. Pyydä tarjous!

Palvelumaksut
Palvelupalkkio klo 15.00 jälkeen
Pikatilausmaksu (ed. pvä. klo 14 jälkeen)
Pikatilausmaksu (alle 2h ennen tilausta)

35,00 € / tunti
5,80 €
17,50 €

Toivomme, että löydätte valikoimastamme juuri Teidän
tilaisuuteen sopivan kokonaisuuden.
Henkilökuntamme auttaa kaikkiin tilauksiin ja tarjoiluihin
liittyvissä kysymyksissä.

Mattilanniemi
p. 050-3471228
p. 050-3403503
mattilanniemi@sodexo.fi

