
Kokoustarjoilut kevät 2020 
 
Laadukkaat ja maittavat kokoustarjoilut takaavat onnistuneen tilaisuuden. 
 
Tilaukset: asiakaspalvelu@finnresta.fi  
P. +358 40 504 0530 
  

Tilaus- ja toimitusehdot:  
Pyydämme tekemään tilauksen kahta viikkoa ennen tilaisuuden ajankohtaa ja lopullisen henkilömäärän 
vahvistuksen viikkoa ennen.  
Ilmoitathan tilauksen yhteydessä yrityksenne laskutustiedot. Laskutuslisämme on 20 €/lasku. 
Erityisruokavalioihin varaudumme ennakkoon tilatun mukaan. 
Lisätietoja tuotteiden sisältämistä allergeeneista saatte asiakaspalvelustamme tai paikan päällä 
henkilökunnalta. 

 
 
Kahvi ja tee 3,50 €/hlö 
 

- suklaakonvehti tai täytekeksi    +0,70€/hlö 
- leikatut sesongin hedelmät (M, G)   +3,00 €/hlö 
- mango- inkiväärismoothie (L) 150ml    +3,30 €/hlö 
- pieniä croissanteja ja appelsiinimarmeladia (L)   +3,60 €/hlö  
- kanelipulla (L)     +3,60 €/hlö 
- amerikkalainen muffinssi (L)    +3,60€/hlö 
-  minimuffinssi lajitelma (sis. feta-pinaatti- sekä suklaamuffinssin)  +4,60€/hlö 
- parsa-sitruspiiras (L) tai kevätsipuli-palvikinkkupiiras (L)  +4,60€/hlö 
- täysjyväsämpylä, kinkku-juusto- tai juustotäytteellä (L)  +6,90€/hlö 
- vegaaninen kasvissämpylä (M)   +6,90€/hlö 
- kylmäsavulohella ja kananmunalla täytetty vehnätön jyväsämpylä (L)  +7,30€/hlö 
- gluteeniton sämpylä, kinkku-juusto- tai juustotäytteellä (L)  +7,30€/hlö 
- kolmen minileivoksen lajitelma    +7,90 €/hlö 

(omena-karpalo L, vadelmabrownie L, G sekä marjarahka L, G)  
 -Toast Skagen saaristolaisleivällä, cocktailpalat (L) 10 kpl  +33,00 € 
 

Ranskalainen aamiainen 13,90 €/hlö (vähintään 8 hlölle) 

Leikattuja hedelmiä 

Croissanteja (L) sekä marmeladia ja hilloketta (M, G) 

Suolaisia ja makeita minimuffinsseja (L) 

Tuoremehua, jäävettä, kahvia ja teetä 

 

 

Päivän piristys 14,20 €/hlö (vähintään 8 hlölle) 

Tyrni- porkkanashotti 

Kolme erilaista cocktailpalaa 

 Toast Skagen saaristolaisleivällä (L), pesto-mozzarellacrostini (L) ja petit fours (L, G) 

Kahvi/ tee, jäävesi 

 

 

Juustotarjotin 8,50€/ hlö (vähintään 8 hlölle) 

Kolmea erilaista juustoa (L), suolakeksejä, hedelmää & viikunahilloketta 
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Ruokaisa salaattilounas (vähintään 8 hlölle) 
3 salaattia valintasi mukaan 19,90 € / hlö. Sis. talon leipä ja levite, jäävesi & kahvi/tee 
4 salaattia valintasi mukaan 22,90 € / hlö. Sis. talon leipä ja levite, jäävesi & kahvi/tee 
 
Vaihtoehdot: 

• Salaatti paahdetusta paprikasta, artisokasta ja tuoreesta basilikasta (M, G, VEG) 

• Insalada caprese; villirucolaa, tomaattia, mozzarellaa (L, G) 

• Viherversosalaattia kurkulla ja tomaatilla (M, G, VEG) 
-Yrttivinaigrette (M, G, VEG) 

• Maalaisperunasalaatti grillatulla parsalla (M, G, VEG) 

• Caesarsalaatti kananrintafileellä (L) 

• Salaatti paahdetusta bataatista, fetajuustosta ja tuoreesta rucolasta (L, G) 

• Loimulohi-rapusalaattia (M, G) 
-Wasabijogurttikastiketta (L, G) 

 
 
 
 
Virvokkeet 0,5L (Jaffa, Pepsi, Pepsi Max ja Vichy)   4,50€  
Lähdevesi 0,5L    3,20€ 
Jäävesi karahvi, naturel tai sitruunalla tai kurkulla maustettu 0,75L  1,50€ 
Kuohuviini, Soligo Prosecco Brut Piccolo, Italia, 0,2L  14,00€ 
Kuohuviini, Pares Balta Cava Vintage, Espanja, 0,75L  45,00€ 
Champagne Nicolas Feuillatte Reserve Exclusive Brut, Ranska 0,75l  70,00€ 
Punaviini, Savia Viva Familia Tinto A, Espanja 0,75L  45,00€ 
Valkoviini, Savia Viva Familia Xarel-lo, Espanja, 0,75L  45,00€ 
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