
Juhlamenut 2016

Kaikki menut sisältävät:

– Stansvikin leipomon luomuleipävalikoima & voi
– valikoima vihreitä salaatteja
– varhaisperunat (kauden mukaan)

Salaatit ja alkuruuat

Valitkaa kolme salaattia vaihtoehdoista:

– paahdettuja punajuuria, rucolaa ja savustettua fetajuustoa (G)
– grillattuja ja marinoituja kasviksia (L, G)
– kreikkalainen salaatti (VL, G)
– caesarsalaatti (L)
– thai-papayasalaatti (L, G)
– salaattia mozzarellajuustosta ja tomaateista (G)
– italialainen pastasalaatti (majoneesi) (L)
– sesam-kananuudelisalaatti (L)
– hedelmä-vuohenjuustosalaatti (VL, G)
– perinteinen metsäsienisalaatti (L, G)
– peruna-savukinkkusalaatti (majoneesi) (L, G)
– taboulleh-kasvissalaatti (L)
– mango-melonisalaatti (L, G)

Valitkaa kolme kylmää alkuruokaa vaihtoehdoista:

– lohenmätiä & smetanaa saaristolaisleivällä (L)
– graavilohi, dijon-sinappikastike (L, G)
– lämminsavulohi (L, G)
– chili-valkosipuli-jättikatkarapuvartaat (L, G)
– rapumarinoitu-, sipuli- ja sinappisilli lähituottajalta (L, G)
– rapuskagen (L, G)
– marinoituja savumuikkuja Pieliseltä (L, G)
– savustettua siikaa & sitruuna-aioli (L, G)
– lihapyörykät & paahdettu tomaatti-majoneesi (L, G)
– savuporovoileipäkakkua (L)
– naudan pippuripaisti & piparjuurikastike (L, G)
– karamellisoitua possua & inkiväärimajoneesi (L, G)
– nokkospestolla kuorrutettua maalaiskanaa (L, G)
– marinoitua latva-artisokkaa, tofua ja sieniä (L, G)
– viininlehtikääryleet & tzatziki (G)
– serranoa, chorizoa & mortadellaa (L, G)
– bataattifalafelejä & avokadodippi (L)
– kanttarelliquiche (L) 



Pääruuat
Hinta määräytyy pääruuan mukaan. Valitkaa yksi ja sama pääruoka koko seurueelle. 
Erityisruokavaliot/kasvisruokailijat huomioimme erikseen ja ennakkoon ilmoitettuna.

Yön yli haudutettua burgundin lihapataa & hunajapaahdetut juurekset (L, G)
tai

Bbq-porsaan niskaa, grillattuja kasviksia & coleslaw (L)
tai

Broileria kermaisessa tomaatti-basilikakastikkeessa & peruna-chorizopaistos  (L, G)

35 €/hlö

Maalaiskananrintaa, kauden kasvikset & kanttarellikastike (L)
tai

Hiillostettua lohta, kauden kasvikset & rapukastike (L, G)
tai

Porsaan sisäfilee, uunijuurekset & kermainen konjakkikastike (L, G)

39 €/hlö

Naudan marmorifile, kauden kasvikset & punaviinikastike (L, G)
tai

Paistettua kuhaa, kauden kasvikset & kuohuviini-sahramikastike (L, G)
tai

Poronkäristys, perunamuusia, suolakurkkua & puolukkaa (L, G)

43 €/hlö

Kakut ja jälkiruuat

Hääkakku kakkuvalikoimastamme 4,50 €/ hlö, sisältää kahvin, teen ja mehua lapsille

– vadelmamoussekakku (L)
– passionjuustokakku (L)
– mansikkakermatäytekakku (L)
– suklaakakku (L)
– key lime -kakku (lime-marenki)
– mansikka-marenkikakku (L, G)
– Stansvikin leipurin juhlapullaa (luomu) ja pikkuleipiä (luomu) 2 €/ hlö

Yöruoka
Yöruokavaihtoehtoja 7 €/hlö:

– Hot dog, kurkkurelish, paahdettu sipuli, ketsuppi, sinappi
– Tandoorimaustettuja kana-ananasvartaita & coleslaw (grillistä säävarauksella)
– Mausteista salamipiirasta & vihersalaattia
– Pulled beef -tacoja, salsaa, jalopenoja & ranskankermaa
– Chef Wotkinsin makkaraa ja perunasalaattia (grillistä säävarauksella)



Juomia

Jäävesi sisältyy menujen hintaan. Muut juomat laskutamme menekin mukaan.

Kotikalja, maito ja mehu lisähintaan 1 €/hlö.
Kuohuviini onnittelumaljoihin alkaen 35 €/pullo
Talon viinit alkaen 30 €/pullo
Kahvin avec : konjakki 6,50 €/annos, likööri 5 €/annos
Muut juomat (olut, siideri, virvoitusjuomat, drinkit) baarihinnastomme mukaan

Boolivaihtoehtoja (10 l, n. 50 annosta) 150 €:

Sangria - punaviini, jaloviina, appelsiinimehu, sprite, jäitä ja appelsiininpaloja

Karpalo – valkoviini, koskenkorva, cassis-likööri, karpalomehu, sprite, jäitä ja jäisiä 
karpaloita

Mansikka – valkoviini, vodka, mansikkalikööri, mansikkamehu, red mixer, jäitä ja 
mansikoita
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