TILAUSTARJOILU
Liikuntakeskus Pajulahti

Makeabuffet

Tiesithän, että Pajulahdessa syötte hyvää tekevää ruokaa,
sillä ravintolan tuotot menevät suomalaisen terveyden ja
hyvinvoinnin edistämiseen, www.kanresta.fi.
Huomioitavaa varauksissa
•
•

•
•
•

Minimitilausmäärä mainittu erikseen menuissa
Ilmoitattehan erikoisruokavaliot ja allergiat kolme
vuorokautta aiemmin suoraan keittiöön:
www.pajulahti.com/majoitus-ja-ravintolapalvelut/
ravintolapalvelut/. Lomakkeen voitte lähettää myös
sähköpostin liitteenä pajulahtikeittio@kanresta.fi
Laskutuksemme tapahtuu kaksi arkipäivää ennen
ilmoitetun henkilömäärän mukaan
Varaus- ja peruutusehtomme:
www.pajulahti.com/info/varaus-ja-peruutusehdot/
Alueellamme on anniskeluoikeudet, ja näin anniskelulain
mukaan omien alkoholijuomien nauttiminen alueellamme
on kielletty

TILAUKSET
Myyntipalvelu
sales@pajulahti.com
puh. (03) 8855 200

Räätälöidyt menutarjoukset
pajulahtivuorop@kanresta.fi
puh. 044 7755 370

KOKOUSJUOMAT
Kahvi / tee / kaakao
		3,30
Virvoitusjuoma / palautusjuoma 		
3,30 / plo
Koko päivän kahvitarjoilu kokoustilaan
+2,00
Kokousvirvokkeet laskutetaan
avattujen pullojen mukaan.

KOKOUSHETKIIN
Vastapaistettu hyvinvointisämpylä 		
5,20
Savulohitäytteinen rieskarulla 		
5,20
Täysjyväcroissant kalkkuna-juustotäytteellä 5,20
Pajulahti 90 v. juhlaleivos 			5,00
Oreo-juustokakkua 			4,20
Makeabuffet				7,00
Viipaloidut hedelmät 			4,50
Koko päivän hedelmätarjoilu 		 +2,00
Mansikka-kiivi smoothie 0,3 l 		 4,00

NAPOSTELUUN
Välipalapaketti 				7,50
Juusto-kasvistäytteinen täysjyväpatonki,
proteiinirahka, tuoremehu
NaposteluCombo 			5,50
kasvispölkkyjä, cashewpähkinöitä,
gojimarjoja, kermaviiliä ja tomaattidippiä
TuorepuuroBaari 				5,90
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Alkupatas

Maisemabuffet

PATASMENU
Tapakset Pajulahden tapaan
yhdessä jaettavaa ruokaa, tarjoillaan pöytiin lankuilla
Alkupatas
Lämpimiä blinejä siianmätiä, punasipulia, smetanaa
Ilmakuivattua vuoristokinkkua, Kolatun munajuustoa,
omenahilloketta, yrttioliiveja
Pääpatas
Ylikypsää naudan briskettiä ja portviinikastiketta
Nieriämedaljonkeja ja tilli-aiolia
Vohveliperunoita
Paahdetut juurekset ja lehtikaali
Pistaasi-waldorfsalaattia
Jälkipatas
Oman keittiön juustokakkua, lämmintä kinuskia ja
vadelmia
Suklaamoussea
Reilun kaupan luomukahvia ja -teetä
45,00
Minimitilaus 10 henkilöä.

MAISEMABUFFET
Maisemabuffet sisältää lounaan / päivällisen pääruoan
lisäksi runsaan alkuruokapöydän, jossa on tarjolla mm.
erilaisia salaatteja ja kylmiä kala- ja lihaleikkeitä. Jälkiruoka sekä kahvi katetaan noutopöytään. Ruokajuomana
kotikalja ja vesi.

BUFFET ILLALLISET
Hämäläinen pitopöytä
Pielisen savumuikkuja, ylikypsää porsaan rosvopaistia,
Mausteisia kalkkunarieskarullia, lakka-leipäjuustosalaattia
lähitilan juustolasta, savulohi-caesarsalaattia,
jälkiuunilastuja, talon hyvinvointileipää ja voita
Portterissa haudutettua hirvenniskaa ja kuhaa
Mannerheimin tapaan, hämäläistä juustomakaronia,
rustiikkijuureksia ja rosmariinissa paistettua perunaa
Lemoncurt-mansikkakakkua
Reilun kaupan luomukahvia ja -teetä
45,00
Pajulahti 90v-juhlamenu pöytiin tarjoiltuna
Savuporokeittoa ja saaristolaislimppua
Grillattua lohta, kanttarellikastiketta ja
parsa-tomaattipaistosta
tai
Ylikypsää naudanposkea, punaviinikastiketta ja
parsa-tomaattipaistosta
Lakka Creme bruléé ja reilun kaupan luomukahvia
ja -teetä
43,00
Minimitilaus 10 henkilöä
Pajulahti -menun pääruokavalinnat
tulee ilmoittaa etukäteen.

23,90
Minimitilaus 10 henkilöä.
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JUOMAPAKETTI

LAAVUN ELÄMYSPAKETTI

Lasillinen kauden kuohuviiniä
Freixenet xperienca seco DO Cava, Espanja

Alkuun
Savuporo-juureskeittoa

Valko- ja punaviini
Middenhof, Chardonnay ja Shiraz, Etelä-Afrikka

Salaattipöytä
Maalaissalaattia (munaa ja pekonia), jälkiuunilastuja,
kotijuustolan leipäjuustoa,

Avec 4 cl
Jaloviina Tammi tai Baileys- likööri.

Pääruoka
Loimulohta, tsatsikia ja Koskenlaskijan nuotioperunaa

32,00

Jälkiruoka
Letut tai juustokakkua
Nokipannukahvia ja teetä

Paketti sisältää yhden kaadon kaikkia viinejä
sekä toisen aveceista.

TAKKAHUONEELLE
Kuubalainen fritaburgeri 			
15,50
Häränlihapihvi, Kentucky-sämpylä,
emmentaljuustoa, keittokinkkua, kananmunaa,
aiolia, chiliketsuppia ja perunalastuja
Kiusaukset 				15,50
Savulohi/savuporo/kana
Tomaatti-mozzarella- vihersalaattia, patonkia
Makkaramestarien hodaripaketti 		
15,50
3 kpl makkaramestarien erikoismakkaroita,
3 premium -hodarisämpylöitä, varhaisperunasalaattia,
talon konjakki-sinappia, ruisnachoja, kermaviilidippiä
Salaattibuffet 				15,50
Kana-Caesarsalaattia, Pekoni-maalaissalaattia,
täysjyväpatonkia, tuorejuustoleivitettä
Makkarat paistettavaksi takassa 		
sisältäen kaksi grillimakkaraa, ketsupin
ja sinapin.

6,00

Anopinkieli pizza 				16,90
Savuporo-rucola/mozzarella-tomaatti/savulohi-kapris.
Lisäksi yrtti-sitrusasalaattia ja marinoituja
kirsikkatomaatteja, tzatzikia.

48,00
Minimitilaus 10 henkilöä.
Laavumenuihin lisätään 100 € / tilaisuus tarjoilupalkkio.
Kokki valmistaa tilaisuuden ruoat paikanpäällä.
Lisäpalveluna mahdollisuus osallistua
ruuanvalmistukseen laavulla, tarjoukset räätälöidään
erikseen.

LAAVULLE
Keittolounas				12,90
Lohikeittoa, jälkiuunileipää, voita ja jäävettä
Tuoreita oman keittiön munkkeja 		

3,40

Valkosuklaa trifle 			4,20
Grillaus paketti 				
19,90
grillaa itse makkaraa, kananrintaa, rypälejuustosalaattia, mangomajoneesia, sinappia, ketsuppia
Nokipannukahvit tai kaakao 		 3,30
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