TILAUSTARJOILU
Liikuntakeskus Pajulahti

Makea buffet

KOKOUSHETKIIN
Luomukahvi/haudutettu tee		
Marjainen hyvinvointismoothie 		
Puolukka-chiashotti		
Virvoitusjuoma/lähdevesi/palautusjuoma

TAPAKSET PAJULAHDEN TAPAAN
3,40
4,50
2,00
3,50 / plo

Alkupatas
Välimerellistä paksoisalaattia, salamia, Manchego-juustoa,
yrttioliiveja ja bruchettaa

Kokousvirvokkeet laskutetaan
avattujen pullojen mukaan.
Vastapaistettu hyvinvointisämpylä 		
Cajun kasvispiirakka		
Täysjyväcroissant palvikalkkuna-kasvistäyte
Suolainen pecanpähkinä-muffini 		

Yhdessä jaettavaa ruokaa, tarjoillaan pöytiin lankuilla

5,50
5,50
5,50
5,50

Makea buffet				7,00
Tiikeri-mokkapaloja			5,00
Pajulahtileivos				5,00
Viipaloidut hedelmät 			4,50

TAKKAHUONEELLE

Pääpatas
Serranon kanaa, pintasavustettua lohta ja tilli-aiolia,
patatas bravas -perunoita, paahdettuja juureksia sekä
pistaasi-Waldorfsalaattia
Jälkipatas
Maitosuklaamoussea, Crema Catalanaa sekä mansikkaa
kolmella eri tavalla
Reilun kaupan luomukahvia ja haudutettua teetä
Alkuruuan yhteydessä kannu sangriaa: alkoholiton 5,00/
hlö, alkoholilla 8,00/hlö
45,00			

Minimitilaus 10 henkilöä.

Härkäburgeri				16,00
Rotukarjapihvi 200 g, briossisämpylä, pekonia,
cheddarjuustoa, tomaattia, barbequekastiketta,
maalaislohkoperunoita
Kasvisversio: nyhtöhernepihvi
Salaattibuffet 				16,00
Savulohi-caesarsalaattia, paksoibuffalomozzarellasalaattia, patonki, levite
Pizzat: paksoi-vihersalaattia
16,00
Serrano-mozzarella, kana-pekoni, kolmen juuston pizza

Liikuntakeskus Pajulahti
Pajulahdentie 167, 15560 Nastola
p. 03 885 511

www.pajulahti.com

A 'la Carte

Pajulahtibuffet

HÄMÄLÄINEN PITOPÖYTÄ
Keittiömestarin suositus. Hämäläisiä makuja ja lähiruokaa.
Pielisen savumuikkuja
Vehmaan punajuuriterriiniä
Perunarieskaa ja tuorejuusto-yrttimoussea
Mäkelän leipäjuustoa salaatin ja lakkojen kera
Salpausselän kalan savulohta ja caesarsalaattia
Mummonkurkkuja ja jälkiuunilastuja
Pajulahden hyvinvointileipää ja voita
Portterissa haudutettua hirvenniskaa
Vesijärven kuhaa yrttivoissa
Hämäläistä perinne-makaronilaatikkoa
Rustiikkijuureksia
Rosmariinissa paistettua perunaa
Mummin raikasta mansikkatorttua
Reilun kaupan luomukahvia, haudutettua teetä
Minimitilaus 10 henkilöä

48,00 			

PAJULAHTIBUFFET
Kylmäsavulohta
Marinoituja savumuikkuja
Paahtopaistia ja Dijon-aiolia
Leipäjuustosalaattia
Saunapalvattua kalkkunaa
Yrtti-vihersalaattia

LAAVUN ELÄMYSPAKETTI
Alkuun
Paahdettua juuressosekeittoa, yrttiöljyä
Savuporomoussea saaristolaisleivällä
Tilajuustolan leipäjuustoa, marinoituja kirsikkatomaatteja
sekä ruisnachoja
Pääruoka
Loimulohta, juuresröstiä sekä verso-paksoisalaattia
Talon hyvinvointileipää
Jälkiruoka
Perinteisiä pitsireunaisia lettuja, omenahilloketta ja
kermavaahtoa
Nokipannukahvia ja teetä
48,00			

Minimitilaus 10 henkilöä.

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

A 'LA CARTE
Serranokinkkua ja melonisalaattia, balsamicoa

Kaksi pääruokavaihtoehtoa lisukkeineen

Pintasavustettua lohta ja tilli-kefiiriä
tai
Naudan ylikypsää poskea, Cumberlandinkastiketta ja
Parmesan-perunatournedos sekä rustiikkijuureksia

Juustokakkua ja marjamelbaa
Reilun kaupan luomukahvia, haudutettua teetä

Tiramisua
Reilun kaupan luomukahvia ja haudutettua teetä

29,90 			

Minimitilaus 10 henkilöä

45,00			

Liikuntakeskus Pajulahti
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Minimitilaus 10 henkilöä.

www.pajulahti.com

Pajulahden keittiössä loihdimme herkulliset juhla-ateriat,
päivälliset, iltapalat, kokouskahvitukset sekä muut
tilaustarjoilut. Suosimme ruuanlaitossa puhdasta lähiruokaa
ja luomua. Syömällä Pajulahdessa tuette myös suomalaisten
terveyttä ja hyvinvointia, 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
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