F est- och mötesservering
Från vår bespisningstjänst kan du beställa högklassig servering för såväl mindre som större evenemang.
Bland alternativen nedan kan du välja en färdig helhet, komplettera den eller om du så önskar skräddarsy
en helt egen meny. Vi hjälper gärna till med att ordna en fest som passar just dig.
BUFFÉ MED SOPPA
• Gräddig laxsoppa, husets bröd (piroger) och
bredbart pålägg, ostskivor
• Måltidsdrycker vatten, svagdricka, mjölk, saft
• Tårta, *) se alternativen nedan
• Småbröd
• Kaffe, te, saft
Pris: 20 €/vuxen, barn 5-10 år 7 €/barn,
under 5 år gratis

BUFFÉ MED MATIG SALLAD
• Fetasallad
• Broilersallad
• Husets bröd, bredbart pålägg
• Måltidsdryck vatten
• Kaffe, te, saft
Pris: 13,50 €/vuxen, barn 5-10 år 5 €/barn,
under 5 år gratis
BUFFÉ MED KÖTT 2.

BUFFÉ MED KÖTT 1.
• Karelsk stek, kokt potatis
• Färggrann grönsallad, husets bröd, bredbart pålägg
• Måltidsdrycker vatten, svagdricka, mjölk, saft
• Tårta, *) se alternativen nedan
• Småbröd
• Kaffe, te, saft

• Gris innerfilé, grönpepparsås, gräddpotatis
• Färggrann grönsallad, husets bröd, bredbart pålägg
• Måltidsdrycker vatten, svagdricka, mjölk, saft
• Tårta, *) se alternativen nedan
• Småbröd
• Kaffe, te, saft

Pris: 28 €/vuxen, barn 5-10 år 7 €/barn,
under 5 år gratis

Pris: 29,50 €/vuxen, barn 5-10 år 7 €/barn,
under 5 år gratis

KAFFEBORD 1.
• Smörgåstårta enligt önskemål (kött eller fisk)
• Småbröd
• Mudcake
• Kaffe, te, saft

KAFFEBORD 2.
• Salt paj enligt önskemål (rökt fisk, skinka eller
vegetarisk)
• Tårta, *) se alternativen nedan
• Kaffe, te, saft

Pris: 12,50 €/vuxen, barn 5-10 år 5 €/barn,
under 5 år gratis

Pris: 12,50 €/vuxen, barn 5-10 år 5 €/barn,
under 5 år gratis

KAFFEBORD 3.
• Karelska piroger (rökt lax eller rökt nötstek)
• Husets bär- eller fruktpaj (enligt säsong), vaniljsås
• Kaffe, te, saft
Pris: 11 €/vuxen, barn 5-10 år 5 €/barn,
under 5 år gratis

*) TÅRTALTERNATIV (LAKTOSFRIA):
Chokladmousse, mango-ost, jordgubb-grädde
OVAN NÄMNDA FÄRDIGA MENYER OCH SERVERINGAR dukas som buffé. Måltidsbuffé beställs för minst
24 personer, kaffebuffé för minst 15 personer.

Lundagatan 5, 06100 Borgå
tfn (019) 66 111
www.borgaforsamlingar.fi

F est- och mötesservering
Med hjälp av följande enskilda produkter kan du komplettera de färdiga menyhelheterna
eller skräddarsy serveringar enligt egna önskemål:
GRÖNSALLAD 2,50 €/person
SMÖRGÅSTÅRTOR
• skinksmörgåstårta för 20 personer 62 €
• laxsmörgåstårta för 20 personer 68 €
SMÖRGÅSAR OCH SALTA PAJER, pris från 4 €/portion
TÅRTOR för 20 personer 54 €
• urval: chokladmoussetårta, mango-ostkaka, jordgubbstårta
SÖTA PAJER, pris från 2 €
KAFFE OCH DRYCKER
• kaffe- eller teportion 1,50 € (1 portion = 2 koppar)
• saft 1 €/glas
SPECIALDIETER tillreds separat enligt förhandsbeställning. Priser: salt kaffebröd 5 €/st., sött kaffebröd 4 €/st.
Tårtorna och smörgåstårtorna är laktosfria.
VILLKOR FÖR BESTÄLLNINGAR OCH RESERVERINGAR:
Mat- och kaffeserveringspriserna gäller vardagar. På söndagar och helger tillkommer ett serveringstillägg på 48 €/h/
servitör, minimidebitering 4 h. Priserna inkluderar mervärdesskatt.
Tygdukar från 6 €/st. och ljus från 2,50 €/st. debiteras separat (förutom vid dopfester, där de ingår). Blomsteruppsättningar debiteras separat enligt priset på respektive uppsättning, beställaren kan också själv ta med egna blommor och/eller dekorationer. AV-utrustning (dator, dataprojektor, storskärm) debiteras separat.
En måltidsbuffé kan beställas för minst 24 personer, en kaffebuffé för minst 15 personer.
En preliminär beställning och uppskattning av antalet personer ska göras i samband med reserveringen av lokalen,
det slutliga antalet personer och specialdieter meddelas köket per e-post senast 10 vardagar före evenemanget.
Om evenemanget ordnas med kortare varsel, kan man höra sig för om bespisnings- och mötestjänster hos i frågavarande kök.
Finska församlingshemmet: 040 511 8688, keittio.suomalainen@evl.fi, Lundagatan 5, 06100 Borgå
Svenska församlingshemmet: 040 596 3514, kok.svenska@evl.fi, Runebergsgatan 24, 06100 Borgå
Mariagården i Gammelbacka: 040 596 3615, keittio.gbacka@evl.fi, Slingervägen 1, 06400 Borgå

UPPGIFTER OM RESERVERING OCH HYRA SAMT PRISER FRÅN PASTORSKANSLIERNA:
Porvoon suomalainen seurakunta
Borgå svenska domkyrkoförsamling
Kirkkoherranvirasto:
Pastorskansliet:
kirkkoherranvirasto.porvoo@evl.fi
borga.domkyrkoforsamling@evl.fi
tfn (019) 661 1213, (019) 661 1215
tfn (019) 661 1223, (019) 661 1224
Lundagatan 5, 06100 Borgå
Lundagatan 5, 06100 Borgå
MÖBELARRANGEMANG, FÖREVISNING AV SALAR OCH MINIKÖK, RESERVERING AV DUKAR OCH
AV-UTRUSTNING hos vaktmästaren för lokalen: Finska och svenska församlingshemmet, tfn 0400 619 309,
Mariagården i Gammelbacka, tfn 040 486 7178
Lundagatan 5, 06100 Borgå
tfn (019) 66 111
www.borgaforsamlingar.fi

