Ravintola Sofia
Menu 1. Sofian perinteinen buffetpöytä
Silli, silakka, graavisuolattu kirjolohi
Tuoresalaatti ja kastike, broiler-pastasalaatti tai italiansalaatti
Palapaisti/ porsaan filee/ karjalanpaisti ja lihapyörykät
Kasvisgratiini, keitetyt perunat
Leipää, levite ja ruokajuomat
Täytekakku ja kahvi/ tee/ mehu
28–34 €/ hlö (sis. alv. 14%)

Menu 2. Sofian herkkupöytä
Savulohi ja remouladekastike
Kotijuustoa, punasipulihilloke
Waldorfinsalaatti, vihersalaatti ja vinaigrettekastike
Meloni-mozzarella-mansikkasalaatti
Paahtopaisti/ nyhtöporsaanpaisti, lihapyörykkä
Kermaperunat tai keitinperunat
Leipää, levite ja ruokajuomat
Täytekakku, pikkuleipä, leikkokakku
Kahvi / tee / mehu
29–35 €/ hlö (sis. alv. 14%)

Menu 3.
Burgundinhärkää, kermaperunat
Feta-kasvispaistos
Punajuuri-aura-omenasalaatti
Vihersalaatti
Keitetyt perunat/ riisi
Kahvi ja kakku
28 €/ hlö (sis. alv. 14 %)

******
Liha- tai lohikeitto
Juustoa ja vihanneksia
Leipää, levite ja ruokajuomat
Maito, kotikalja, jäävesi
Täytekakku, kahvi/tee, mehu
26–30 €/ hlö (sis. alv. 14 %)
*****

Aura-riistakiusaus/ kinkku- tai lohikiusaus
Punajuurisalaatti
Talon salaatti, maustekurkkua
Leipää, levitteet ja ruokajuomat
Täytekakku, kahvi/tee/mehu
20–25 €/ hlö (sis. alv. 14 %)

Menu 4.
Voileipä/pasteija tai suolainen piirakka
Leikkokakku, pikkuleipä, vehnänen
Täytekakku
Kahvi/ tee/ mehu
25 €/ hlö (sis. alv. 14 %)
Kaikissa menuissa lasten hinta 5-10-v. -50 % hinnasta,
alle 5-v. veloituksetta seurueen mukana.
Edellä esiteltyjä menuvaihtoehtoja on mahdollisuus räätälöidä asiakkaan
toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Muutokset saattavat vaikuttaa menuhintaan.
Alkumaljatarjoilusta perimme 1,50 €/ hlö.
Ravintola Sofiassa on päivittäin tarjolla vaihtuva, herkullinen ja monipuolinen
lounasbuffet, jonka äärellä voi juhlistaa erilaisia merkkipäiviä ja muita tilaisuuksia
normaaliin lounashintaan varaamalla pöydät etukäteen sopivalle vierasmäärälle.
Mikäli valmiista menuistamme ei löydy sopivaa vaihtoehtoa, suunnittelemme
mielellämme myös asiakkaan toiveiden mukaisen menun. Ruokatarjoiluissa
otamme huomioon ilmoittamanne erikoisruokavaliot ja muut toiveet.

Tarjoamme käyttöönne myös monipuolisia
juhla- ja kokoustilojamme:
- Jyllin Sali (max. 50 hlö) 56,00 €
- Ravintola Sofian ruokasali (max. 120 hlö) 112,00 €
- Ravintola Sofian kabinetti (max. 20 hlö) 36,00 €
- Takkahuone 31,00 €
- Kotikoivun monitoimitila (max. 70 hlö) 87,00 €
(istumapaikat tilauksesta 70 hengelle)
Tilojen hinnat sis. kattauskulut, siivouksen ja liinat.
Mahdollisista kukista ja lisäsomisteista veloitamme erikseen.
Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!
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