RUOKA- JA JUOMATARJOILUT

KULMAKUNNAN KUKOIMMAT KESTITYKSET
YHTEISTYÖSSÄ VAIHA -ASEMARAVINTOLA KANSSA
NAUTITTAVAA NÄLKÄÄN KUIN NÄLKÄÄN
Keilakukon omassa keittiössä valmistuu suolaiset syötävät pieneen nälkään, mutta
isommat kestitykset järjestämme yhdessä yhteistyökumppani Vaiha Asemaravintolan
kanssa. Täten varmistamme monipuolisen sekä juuri teille mieluisan kokonaisuuden.
Yli 10hlön seurueille tarjoamme siis buffetruokailua VIP -kabinetissamme. Voitte valita
teidän budjettiin ja makuun sopivan kokonaisuuden. Vaihtoehdot seuraavilla sivuilla.
KYLMIÄ JA KUUMIA KAATOJA
Ravintolassamme on A-oikeudet, joten kahvilatarjoilujen ja alkoholittomien
virvokkeiden lisäksi listaltamme löytyy monipuolisesti siidereitä, oluita ja lonkereita,
niin pullo- kuin hanatuotteina, tietenkään viinejä ja teräviä unohtamatta.
Yli 10hlön seurueilla mahdollisuus etukäteen varattuihin juomalippuihin. Saamme kaikki
käyttämänne palvelut ja tarjoilut myös illan päätteeksi yhdelle laskulle.
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BUFFET -MENUT (YHTEISTYÖSSÄ VAIHA)
PASTABUFFET -menu
Pekoni-kanapasta TAI Jauhelihalasagne
Vihersalaatti
Focaccialeipää ja luomuruisleipää (M)

15€
/hlö

PERINTEIKÄS -menu
Saunapannu paikallisten pientuottajien makkaroista ja ylikypsästä
possusta, kapris-perunasalaattia, marinoitua punasipulia, hapankaalia
ja puolukka-chilimajoneesia (L,G)
TAI
Savuporokiusaus
marinoitua punasipulia, hapankaalia ja puolukka-chilimajoneesia (L,G)

23€
/hlö

MEKSIKOLAINEN -menu
Enchiladas eli tortillavuoka, täyte valintanne mukaan:
Jauheliha (L) TAI Kana (L) TAI
Kasvis (L)
Tortillavuoan kanssa tarjoilemme:
Vihersalaattia, tomaattisalsaa, guacamolea, leipurin patonkia ja
yrttilevitettä

23€
/hlö

MONIPUOLINEN SALAATTIBUFFA -menu
Viheryrttisalaattia ja Vaihan salaatinkastiketta (M,G)
erilaisia revittyjä salaatteja, marinoituja vihanneksia
Maalaisperunasalaattia ja Roinilan tilan maalaispalvia (L,G)
paahdettua perunaa, punasipuli, kurkkua, omenaa ja sitruunamajoneesia
Kreikkalaista kasvissalaattia (L,G)
yrttimarinoitua fetajuustoa, paahdettuja kasviksia, erilaisia oliiveja,
tomaatteja ja balsamico-vinaigrettea
Juureen leivottua focaccialeipää ja luomuruisleipää (M)
Yrttituorejuustoa ja voita

23€
/hlö

Mustikkafinanceria ja appelsiinituorejuustoa (L)
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BUFFET -MENUT (YHTEISTYÖSSÄ VAIHA)
KEVYEMMIN KEILAAMAAN -menu
Caesarsalaattia ja paahdettua kotimaista kananrintaa (L)
romainesalaattia, yrttikrutonkeja, parmesaania, i
tse tehtyä caesar-kastiketta sis. anjovis
Maalaissalaattia (L,G)
viheryrttisalaattia, paahdettua Roinilan tilan palvikylkeä, Kuvalan tilan
kananmunia, rosmariiniöljyssä paahdettua maalaisperunaa, marinoituja
uunijuureksia, basilikaöljyllä marinoituja tomaatteja, dijonsinappikastiketta

27€
/hlö

Savulohipastasalaattia (L)
savulohta, tillipestolla marinoitua pennepastaa, marinoituja
kauden vihanneksia, limedressing
Fetajuusto-pinaattipiirasta (L)
Juureen leivottua focaccialeipää ja luomuruisleipää (M)
Yrttituorejuustoa ja voita
Valkosuklaamoussea, tyrnikastiketta ja kauracrumblea
marinoitua punasipulia, hapankaalia ja puolukka-chilimajoneesia (L,G)

PIDEMMÄN KAAVAN MUKAAN –menu
Rustiikkista perunasalaattia Kuvalan tilan kananmunista,
savukylkeä ja rucolaa (L,G)
Puumalan kylmäsavulohta ja pikkelöityjä kauden juureksia, tillimajoneesia (L,G)
Varhaiskaali-coleslow (L,G)
Vihersalaattia ja Vaihan salaatinkastiketta (M,G)
Hyrskykurkkuja (M,G)
Oman leipurin maalaisleipää ja rukiista, voita (L)
Vaihassa kevyesti savustettua kirjolohta,
peruna-kasvispaistosta, ruohosipuli-voikastiketta (L,G)
TAI
Yön yli oluessa haudutettua Kuvalan tilan possua, tummaa omenakastiketta,
peruna-kasvispaistosta (L,G)

35€
/hlö

Uuniomena tarte tatin ja vaniljamoussea (L)
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JUOTAVAT BAARISSA JA SAUNATILASSA

VIP-KABINETISSA / SAUNATILASSA
Yksityisessä tilassanne on saatavillanne juomakaappi, josta voitte ottaa vapaaseen
tahtiin juotavia iltanne aikana - laskutamme kokonaissumman illan päätteeksi.
Äärettömän helppo ja vaivaton vaihtoehto yrityksille! Voitte vaikuttaa itse kaapin
sisältöön - eli mitä iltanne aikana tarjoillaan.
Karhu 0,3L 4,5€
Happy Joe Dry apple/Crispy Pear 0,3L 6€
Original Long drink / Original Granberry Long drink 0,3L 6€
Karjala 0,5L 6€
Limuplo 0,5L 3,5€
Valko-/Punaviinit, Piccolo 7,9€
Fresita / muut kuohuviinit, Piccolo 7,9€
Valko-/Punaviinit 0,75l 24,5€
Kuohuviinit 25,6€

BAARIMME TISKILTÄ
Baarissamme on laaja valikoima erilaisia virvokkeita, myös väkeviä.
Tässä lista suosituimmista hanatuotteistamme
Karjala 0,5L 6€
Karjala 0,3L 4,4
Aura 0,5L 6,5€
Aura 0,3L 5€
Happy Joe Dry apple 0,4L 6,5€
Original Long drink 0,4L 6,5€
Budejovicky 0,5L 7€
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