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Majatalo Jurtta Catering
menu ja hinnasto kausi 2014 – 2015
Aamiaiset

Katettuna

Toimitettuna

Perus aamiainen

17,00 €/hlö

12,00 €/hlö

24,00€/hlö

19,00 €/hlö

24,00 €/hlö

19,00 €/hlö

∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂

Kahta erilaista leikkelettä
Kahta erilaista juustoa
Tomaatti, kurkku ja salaatinlehti
Mysli ja jogurtti
Puuro ja marjoja
Hedelmäcocktail
Lämpimiä sämpylöitä ja ruisleipä
Voi ja kasvirasvalevite
Kahvi, tee maito ja tuoremehu

Hyvän päivän aamiainen
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂

Kahta erilaista leikkelettä
Kahta erilaista juustoa ja raejuustoa
Tomaatti, kurkku, paprika ja salaatinlehti
Tuoreita hedelmiä
Marja tai hedelmä smoothie
Mysliä, leseitä ja luonnonjogurttia
Ruispuuroa ja marjoja
Lämpimiä moniviljasämpylöitä ja ruisleipää
Voi ja kasvisrasvalevite
Keitetyt kananmunat
Kahvi, tee, maito ja tuoremehu
Lätyt ja mustikkahillo

Äijä aamiainen
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂

!

Suolalohi
Kahta erilaista leikkelettä ja maksamakkaraa
Kahta erilaista juustoa
Tomaatti, kurkku, salaatinlehti ja suolakurkku
Mysli ja jogurtti
Puuro ja marjoja
Lämpimiä sämpylöitä, ruisleipää ja karjalanpiirakoita
Voi ja munavoi
Paistettuja kananmunia, pekonia ja pyttipannua
Kahvi, tee, maito ja tuoremehu
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Brunssi aamiainen

27,00 €/hlö

22,00€/hlö

Salaatit

Katettuna

Toimitettuna

Isoäidinsalaatti lämminsavulohella, patonki ja voi

17,50 €/hlö

15,50 €/hlö

Leipäjuusto-savuporo salaatti, patonki ja voi

15,50 €/hlö

13,50 €/hlö

Kana-ceasarsalaatti, patonki ja voi

14,50 €/hlö

12,50 €/hlö

Keitot

Katettuna

Toimitettuna

Korvasienikeitto, leipä ja voi

17,50 €/hlö

15,50 €/hlö

Perinteinen poronlihakeitto, leipä ja voi

16,50 €/hlö

14,50 €/hlö

Savuporojuustokeitto, leipä ja voi

16,50 €/hlö

14,50 €/hlö

Kermainen lohikeitto, leipä ja voi

16,50 €/hlö

14,50 €/hlö

Kirkas lohikeitto, leipä ja voi

15,00 €/hlö

13,00 €/hlö

Sienikeitto, leipä ja voi

15,00 €/hlö

13,00 €/hlö

Kiusaukset

Katettuna

Toimitettuna

Savuporokiusaus, vihreäsalaatti, leipä ja voi

17,00 €/hlö

15,00 €/hlö

Lohikiusaus, vihreäsalaatti, leipä ja voi

15,00 €/hlö

13,00 €/hlö

Kinkkukiusaus, vihreäsalaatti, leipä ja voi

14,00 €/hlö

12,00 €/hlö

∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
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Kahta erilaista leikkelettä
Kahta erilaista juustoa
Tomaattia, kurkkua, salaatinlehteä ja suolakurkkua
Tuore hedelmäsalaatti ja marjoja
Mysli ja jogurtti
Lämpimiä sämpylöitä ja saaristolaisleipää
Cocktailpiirakoita ja munavoita
Katkarapumajoneesi
Smetana, mäti ja punasipuli
Keitettyjä kananmunia, nakkeja ja lihapullia
Kahvi, tee, maito ja tuoremehu
Makea pala
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Blinimenu

Katettuna

Toimitettuna

Kaksi bliniä per henkilö, mäti, smetana, punasipuli,
savuporomousse ja suolakurkku

22,00 €/hlö

20,00 €/hlö

Illallismenut

Katettuna

Poronpaisti-illallinen

54,00 €/hlö

∂
∂
∂

Sienikeitto, saaristolaisleipä ja voi
Ylikypsää poronpaistia tummassa riistakastikkeessa ja paahdetut perunat
Kinuskikastikkeessa haudutettu leipäjuusto ja karpalot

Poronkäristysillallinen
∂
∂
∂

Leipäjuusto ja lämminsavulohi salaatti
Poron käristys ja perunamuusi, suolakurkku ja puolukka
Mustikkarahka ja kaurakeksejä

Rautuillallinen
∂
∂
∂

47,00 €/hlö

Hunajameloni-rucola-parmankinkkusalaatti häivähdyksellä chiliä
Paistettu rautu, sitruuna-kevätsipuli voikastike, perunakasvispaistos
Mustikkainen juustokakku ja vadelmakastike

Lohi-illallinen
∂
∂
∂

45,00 €/hlö

Suolakurkkuja smetanana ja hunajan kera, saaristolaisleipä
Lohta sienikastikkeella, porkkana-perunapyree ja lämpimiä kasviksia
Jäisiä vadelmia ja lämmintä kinuskikastiketta

Broileri-illallinen
∂
∂
∂

43,00 €/hlö

Isoäidinsalaatti, patonki ja voi
Broilerin rinta, risotto ja bearnaiskastike, ananas ja pekoni
Tiramisu

Tex Mex -illallinen
∂
∂

∂
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50,00 €/hlö

46,00 €/hlö

Kylmät ruoat: taco salaatti, kurkku ja porkkana tankoja, nachot,
guacamole, chilismetana, hiukan tulinen kermaviilikastike, salsa
Lämpimät ruoat: tulisia kanansiipiä, bbq-marinoituja possun ribsejä,
jalapeno poppers, sipulirenkaat, lämmin juustokastike,
texmex kasvis-jauhelihamuhennos tacojen kera
Mutakakku trooppisen hedelmäsalaatin kera
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Juhlapöytään

10 hlö

+ 10 hlö

Kakut
∂ Marjainen täytekakku
∂ Perinteinen mansikka täytekakku
∂ Aprikoosi ja suklaa täytekakku

50,00 €
55,00 €
60,00 €

+ 22,00 €
+ 25,00 €
+ 27,00 €

Voileipäkakut
∂ Kinkku
∂ Tonnikala
∂ Lohi
∂ Savuporo

80,00 €
80,00 €
90,00 €
100,00 €

+ 40,00 €
+ 40,00 €
+ 45,00 €
+ 50,00 €

Kysy tarjous muista juhlapöydän tarjottavista sekä kokonaisista juhlamenuista.
Voit vuokrata meiltä myös juhlatilan!

Muut palvelut
Kaupassa/alkossa käynti 30 €/h
(minimiveloitus 1h)
Tarjoilija tai kokki 45 €/h
(minimiveloitus 1h)
Siivous hinnoitellaan sopimuksen mukaan
Toimitusehdot
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂

Toimitusmaksu 10 € per toimitus 10 km säteellä Levin keskustasta,
ylimenevät kilometrit 1 €/km
Hinnat sisältävät arvonlisäveron
Lapset alle 3 vuotta ilmainen, 4–10 vuotta - 50%,11–15 vuotta - 30%
Minimiveloitus 4 henkilöä (aikuinen)
Yhtenäinen menuvalinta
Käytämme kattamiseen ja ruuan esille laittamiseen mökin omia astioita
Ruuat ovat pääsääntöisesti laktoosittomia tai vähintään vähälaktoosisia, suurusteena
käytetään gluteenitonta Maizena suurustetta
Pyydämme ilmoittamaan mahdolliset ruoka-aineallergiat etukäteen,
viimeistään 5 vuorokautta ennen toimitusta
Tilaukset viimeistään 5 vuorokautta ennen toimitusta, veloitus varauksen mukaan

Yhteystiedot
Majatalo Jurtta, Inarintie 585, 99180 Rautusjärvi
040 1471235, jurtta@levi.fi
!
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