J uhla- ja kokoustarjoilut
Ruokapalvelustamme voit tilata tasokkaat tarjoilut pieniin tai isompiinkin tilaisuuksiin.
Voit valita alla olevista vaihtoehdoista valmiin kokonaisuuden, täydentää niitä tai halutessasi räätälöidä
kokonaan oman menun. Autamme mielellämme järjestämään juuri sinulle sopivan tilaisuuden.
KEITTORUOKABUFFET
• Kermaista lohikeittoa, talon leipää (sulhaspiirakat)
ja levitettä, juustoviipaleet
• Ruokajuomina vesi, kotikalja, maito, mehu
• Täytekakkua, *) ks. vaihtoehdot alla
• Herrasväen pikkuleivät
• Kahvia, teetä, mehu
Hinta: 20 €/aikuinen, lapset 5-10 v. 7 €/lapsi,
alle 5 v. veloituksetta.
LIHARUOKABUFFET 1.
• Karjalanpaisti, keitetyt perunat
• Värikäs vihersalaatti, talon leipää ja levite
• Ruokajuomina vesi, kotikalja, maito, mehu
• Täytekakkua, *) ks. vaihtoehdot alla
• Herrasväen pikkuleivät
• Kahvia, teetä, mehua
Hinta: 28 €/aikuinen, lapset 5-10 v. 7 €/lapsi,
alle 5 v. veloituksetta.

RUOKASALAATTI -BUFFET
• Fetasalaattia
• Kanasalaattia
• Talon leipää, levite
• Ruokajuomana vesi
• Kahvia, teetä, mehua
Hinta: 13,50 €/aikuinen, lapset 5-10 v. 5 €/lapsi,
alle 5 v. veloituksetta.
LIHARUOKABUFFET 2.
• Porsaan sisäfilettä, viherpippurikastike, kermaperunat
• Värikäs vihersalaatti, talon leipää ja levite
• Ruokajuomina vesi, kotikalja, maito, mehu
• Täytekakkua, *) ks. vaihtoehdot alla
• Herrasväen pikkuleivät
• Kahvia, teetä, mehu
Hinta: 29,50 €/aikuinen, lapset 5-10 v. 7 €/lapsi,
alle 5 v. veloituksetta

KAHVIPÖYTÄ 1.
• Voileipäkakkua valinnan mukaan (liha- tai kalakakku)
• Herrasväen pikkuleivät
• Mudcake
• Kahvia, teetä, mehua

KAHVIPÖYTÄ 2.
• Suolainen piiras valinnan mukaan (savukala, kinkku
tai kasvis)
• Täytekakkua *) ks. vaihtoehdot alla
• Kahvia, teetä, mehua

Hinta: 12,50 €/aikuinen Lapset 5-10 v. 5 €/lapsi,
alle 5 v. veloituksetta.

Hinta: 12,50 €/aikuinen, lapset 5-10 v. 5 €/lapsi,
alle 5 v. veloituksetta.

KAHVIPÖYTÄ 3.
• Karjalanpiirakka (savulohi tai naudansavupaisti)
• Talon marja- tai hedelmäpiiras (sesongin mukaan),
vaniljakastike
• Kahvia, teetä, mehua

*) TÄYTEKAKKUVAIHTOEHDOT (LAKTOOSITTOMIA):
Suklaamousse, mango-juusto, mansikka-kerma

Hinta: 11 €/aikuinen, lapset 5-10 v. 5 €/lapsi,
alle 5 v. veloituksetta

YLLÄ MAINITUT VALMIIT MENUT JA TARJOILUT
katetaan seisovaan pöytään. Ruokabuffet-tilauksen
minimihenkilömäärä on 24 henkilöä, kahvibuffet vähintään 15 hengelle.
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J uhla- ja kokoustarjoilut
Näillä yksittäisillä tuotteilla voit täydentää valmiita menukokonaisuuksia tai räätälöidä toiveidesi mukaiset tarjoilut:
VIHERSALAATTI 2,50 €/henkilö
VOILEIPÄKAKUT
• 20 hengen kinkkuvoileipäkakku 62 €
• 20 hengen lohivoileipäkakku 68 €
VOILEIVÄT JA SUOLAISET PIIRAAT, hinta alkaen 4 €
TÄYTEKAKUT, 20 hengen kakku 54 €
• valikoima: suklaamoussekakku, mango-juustokakku,
mansikka-kermakakku
MAKEAT PIIRAAT, hinta alkaen 2 €
KAHVIT JA JUOMAT
• kahvi- tai teeannos 1,50 € (annos = 2 kuppia)
• mehu 1 €/lasi
ERIKOISRUOKAVALIOTUOTTEET valmistetaan erikseen ennakkotilauksen mukaisesti. Hinnat: suolainen kahvileipä 5 €/kpl, makea kahvileipä 4 €/kpl. Täytekakut ja voileipäkakut ovat laktoosittomia.
TILAUS- JA VARAUSEHDOT:
Ruoka- ja kahvitarjoiluhinnat ovat voimassa arkisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivisin hintoihin lisätään tarjoilukustannukset 48 €/h/tarjoilija, minimiveloitus 4 h. Hinnat ovat arvonlisäverollisia.
Kangasliinat alkaen 6 €/kpl ja kynttilät alkaen 2,50 €/kpl veloitetaan erikseen (paitsi kastetilaisuuksissa, joihin ne
sisältyvät). Kukka-asetelmat veloitetaan erikseen valitun asetelman mukaisesti, tilaaja voi myös itse tuoda kukat ja/
tai somisteet juhlatilaan. Laitteista (tietokone, datatykki, suurnäyttö) veloitetaan erikseen.
Ruokabuffet-tilauksen minimihenkilömäärä on 24 henkilöä, kahvibuffet vähintään 15 hengelle.
Alustava tilaus ja henkilömääräarvio tulee tehdä tilavarauksen yhteydessä, lopullinen henkilömäärä ja erityisruokavaliot ilmoitetaan ko. tilan keittiön sähköpostiin tai johtavalle emännälle viimeistään 10 arkipäivää ennen tilaisuutta.
Jos tilaisuus järjestetään tätä lyhyemmällä varoajalla, ruoka- ja kokouspalveluiden saatavuutta voi tiedustella johtavalta emännältä.
Suomalainen seurakuntakoti: 040 511 8688, keittio.suomalainen@evl.fi, Lundinkatu 5, 06100 Porvoo
Ruotsalainen seurakuntakoti: 040 596 3514, kok.svenska@evl.fi, Runeberginkatu 24, 06100 Porvoo
Gammelbackan seurakuntakeskus: 040 596 3615, keittio.gbacka@evl.fi, Viertotie 1, 06400 Porvoo
Johtava emäntä Sirpa Lepänluoma: 040 848 5822, sirpa.lepanluoma@evl.fi, Lundinkatu 5, 06100 Porvoo
TILOJEN VARAUS-, JA VUOKRAUS- JA HINTATIEDOT KIRKKOHERRANVIRASTOISTA:
Borgå svenska domkyrkoförsamling
Porvoon suomalainen seurakunta
Pastorskansliet:
Kirkkoherranvirasto:
borga.domkyrkoforsamling@evl.fi
kirkkoherranvirasto.porvoo@evl.fi
puh. (019) 661 1223, (019) 661 1224
puh. (019) 661 1213, (019) 661 1215
Lundinkatu 5, 06100 Porvoo
Lundinkatu 5, 06100 Porvoo
KALUSTEJÄRJESTELYT, SALI- JA PIENKEITTIÖTILOJEN ESITTELY, LIINA-JA AV-LAITEVARAUKSET
kyseisen kohteen vahtimestarilta: Suomalainen ja ruotsalainen srk-koti, puh. 0400 619 309, Gammelbackan seurakuntakeskus, puh. 040 486 7178
Lundinkatu 5, 06100 Porvoo
puh. (019) 66 111
www.porvoonseurakunnat.fi

