
VL = vähälaktoosinen   L = laktoositon   G = gluteeniton   M = maidoton

ENG FIN

 RYHMÄBUFFETIT 
20-50 hlöä

ROCK’N ROLL BUFFET

 25 € / hlö
Mini juusto-pekoniburgereita

Uuniperunaa, kermaista kinkkutäytettä ja parmesaania L
Juustonachoja L

Mausteisia häränlihanachoja ja cheddarkastiketta L
Sinihomejuustodippiä

Aiolidippiä L
Paksupohjaiset pizzat ’American Style’ (täytteet pizzabuffetista)

Ranskalaiset perunat L, G



VL = vähälaktoosinen   L = laktoositon   G = gluteeniton   M = maidoton

PIZZABUFFET

PASTABUFFET

Kaksi vaihtoehtoa alla olevista pizzoista, sekä buffetjuomat

Margherita 
tomaattikastike, mozzarella, basilika 

Farmers 
tomaattikastike, chorizo, pekoni, pecorinojuusto, basilika, paprika, 

chili-oliiviöljy, mozzarella ja oregano
Blanka 

mozzarella, briejuusto, ilmakuivattu kinkku, tryffeliöljy, 
tuore pinaatti ja paahdetut pinjansiemenet

Cubana 
tomaattikastike, kinkku, ananas, aurajuusto ja mozzarella

 18 € / hlö

Kaksi pastalajia alla olevista vaihtoehdoista, sekä buffetjuomat

Tasty Linguine
linguinepastaa, prosciutto crudo-kinkkua, punasipulia,

valkosipulipaahdettua tomaattikastiketta ja ricottajuustoa
Penne Pasta Carbonara L

Pennepastaa ja kinkkukastiketta
Black Tagliolini Pasta & Archipelago Salmon L

Tagliolinipastaa ja loimulohta
Veggie Pasta L

Kasvispasta

 18 € / hlö
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BLUES BUFFET

JAZZ BUFFET

Rapea salaatti 
rucolaa, selleriä, paahdettuja kirsikkatomaatteja ja saksanpähkinää L, G, M 

Pinaattisalaatti 
tuoretta babypinaattia, fenkolia, granaattiomenaa ja sinihomejuustoa L, G

Valkosipulipizzaleipää, basilikaa ja extra virgin-oliiviöljyä (saatavana myös gluteenittomana)
Parmankinkkua ja salamia L, G

Perunasalaattia 
Sienisalaattia L, G

Bruschettaa L 
Porsaan BBQ-ribsejä G, L 
Rapeita ranskalaisia G, L 

Paahdettua maissia ja valkosipulivoita G
Vaniljakreemillä täytettyjä tuulihattuja, koristeena suklaaganachea ja paahdettua 

valkosuklaata

 30 € / hlö

 35 € / hlö
Rapea salaatti 

rucolaa, selleriä, paahdettuja kirsikkatomaatteja ja saksanpähkinää M, G
Pinaattisalaatti 

tuoretta babypinaattia, fenkolia, granaattiomenaa ja sinihomejuustoa L, G 
Valkosipulipizzaleipää, basilikaa ja extra virgin -oliiviöljyä M 

(saatavana myös gluteenittomana)
Paahdettua lohta ja ruohosipuli-valkoviinikastiketta L, G

Murea Beef Tonné: ohueksi viipaloitua häränfileetä, maukasta 
tonnikalakastiketta ja kapriksia L, G 
Uuniperunaa, voita ja juustoa L, G 

Sitruunalla maustettua kesäkurpitsaa ja parmesaania G 
Vaniljajäätelöä, kermavaahtoa ja makeita kirsikoita L, G
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TK’S MENU

TK’S MENU

Valikoima lihaa ja juustoja (L) 
(gluteenitonta leipää saatavana)

Italialaista ilmakuivattua Coppakinkkua ja salamia
Ricotta-, Grana Padano- and Manchegojuustoja

Tuoreita sesongin kasviksia, hunajaa, sitruuna-oliiviöljyä ja pizzaleipää
Beef Tagliata & rosmariini-lohkoperunaa

Viipaloitua Petite Tender –fileetä, rucolaa, valkosipulipaahdettuja kirsikkatomaatteja 
ja raastettua parmesaania

Porkkanakakkua ja vaniljakastiketta L

 52 € / hlö

 45 € / hlö

Mozzarella di Buffala & Garlic Bread 
(gluteenitonta leipää saatavana)

Buffalomozzarellaa, pestoa, valkosipulipaahdettua paprikaa ja 
valkosipuli-basilikaöljyllä valeltua valkosipulipizzaleipää

Salmon Polpette and Skin on Potatoes L
Käsintehtyjä merilohipullia, uuniperunaa, tillivoita ja valkosipulimajoneesia

Tiramisu


