
 
 

 

 

 

 

 

 

KOKOUS- JA TILAUSTARJOOMA 

KULMASARVIS 2022 
.  

 

Palvelukokonaisuutemme perusarvoja ovat laadukas ja 

houkutteleva ruokatuote, jossa korostuu tuoreet kauden raaka -

aineet ja korkea laatu.  

 

Tarjoamme monia vaihtoehtoja erilaisiin tilaisuuksiin ja 

makuihin – monipuolisesta aamiaistarjoilusta hyvän olon 

kokouslounaisiin ja unohtumattomiin juhlaillallisiin.  

 

 

Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron 14 %.  

COFFEE BREAKS 

Kahvibuffet Tarjoaa monipuolisen vaihtoehdon kokousten aamu- tai iltapäivän 
väliaikatarjoiluksi. Valitse kolme tuotetta, yhteensä 12,80 euroa/ hlö sisältäen myös 
kahvin- teen ja jääveden. 
 
SUOLAISET 
 
Minicroissant, aura – aprikoosi L 
Minicroissant, ilmakuivattukinkku-meloni L 
Siemennäkkileipä paahtopaisti-remoulade L 
Siemennäkkileipä lohi-remoulade  L 
Wrap, pulled pork L 
Wrap, lohi-avocado L 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
SMOOTHIET & JOGURTIT 
 
Mangosmoothie          L,G 
Turkkilainenjogurtti, hunajaa & pähkinää   L, G 
Mustikkarahka           L,G 
Hedelmäsalaatti          M,G 
 

MAKEAT 
 
Mini croissant, tummasuklaa – pähkinä 
Mini-juustokakku & marjamelba 
Marjapiirakka & vaniljakerma     L 
Herrasväen pikkuleipä   L 
 

   



 

 

 
 
 
 

SUOLAISET TARJOTTAVAT     

Täytetty saaristolaispala 3,95 

Täytetty ruisleipä 4,25 

Täytetty sämpylä 4,25   

Avoleipä 4,25 

Karjalanpiirakka ja munavoi 2,60   

Täytetty croissant 4,40   
SUOLAISET PIIRAKAT (kinkku-, lohi-, kana-, tai feta-kasvis) 

pieni (6x6cm pala) 3,55   

iso (10x14cm pala) 5,20  
  

Voileipäkakku (annos) liha- tai kalakakku 5,00 

Gluteeniton/muu ruokarajoite suolainen voileipä 4,80  
  

Suolaisten tuotteiden täytteet: 

kinkku-juusto, kinkku, juusto, kalkkuna, kalkkuna-juusto, nyhtöpossu-bbq, pulled 
kana-bbq,  

tonnikalatäyte, savuriistatäyte, lohitäyte, broilertäyte, kinkkutäyte, tuore mozzarella-
tomaatti-pesto 

 

 

Aamupala linjastosta noudettuna 7,15 

Aamupala kabinettiin toimitettuna 10,30 

 

 



 

 

 

 

MAKEAT TARJOTTAVAT 

Päivän pulla 2,80 

(esim. tosca-, voisilmä-, kotipulla-, korvapuusti, vaniljalettipulla) 

Pieni makea kahvileipä 2,20 

(esim. pieni kinuskiwiener, kuningatarpiirakka) 

Makea piirakka 3,40 

Päivän wiener  3,40 

Konvehdit (3 kpl / hlö) 1,90 

Pilkotut hedelmät (110 g / annos ) 4,50 

Smoothie ( 2dl , annos) 2,60 

Gluteeniton / muu ruokarajoite  makea 3,75 

 

TÄYTEKAKKU (pääsääntöisesti L,G)  

10 hlö 39,50 

15 hlö 58,00 

20 hlö 74,80 

 

ERIKOISKAKUT (tuorejuusto-, sacher yms. kakut)  

n. 10 annosta        45,80 

n. 15 annosta                  62,40 

(kakkuvaihtoehdot: esim. marja-,vadelma-,hedelmä-,suklaa-,kinuski-,cappuccino-
suklaakakku, toiveet toteutamme myös mielellämme) 

 

JUOMAT 

 

Kahvi – tee -jäävesi 3,30   

Virvoitusjuomat 3,30 

Tuoremehu (2 dl) 2,00 

Tuoremehu, litra 4,50 

 

PALVELUMAKSUT 

 

Pikatilaus (tilaus edellisenä arkipäivänä klo 14 jälkeen)   8,90 

 

 


