KaarnaSydämen Juhlapaketit
Salaatit

Pääruoka

Vihersalaatti
Fetasalaatti
Hedelmäinen
Aurajuustosalaatti
Pähkinäinen
juustosalaatti
Kanapastasalaatti
Kinkku-pastasalaatti
Tonnikalasalaatti
Kana-ceasarsalaatti
Kaarnasydämen
sienisalaatti
Coleslaw
Tomaattimozzarellasalaatti
Nyhtöpossunachosalaatti
Kana-nachosalaatti

Kana-mangochutneypata
Kananfileetä ja pekonia
punaviinikastikkeessa
Slaavilainen kanapata
Timjamilla maustettu
kana-juurespata

Lämpimät lisukkeet
Keitetyt perunat
Uuniperunat
Riisi
Uunijuurekset
Kasvisgratiini
Uunipunajuuret
Perunapalsternakkapaistos

Possupata
pippurikastikkeella
Metsästäjänpata
possulla
Oluella ja
valkosipulilla
ryyditetty possupata
Chili-possunpata +
jugurttikastiketta
Lohikeitto
lämminsavulohella
Kana-kookoskeitto
Jälkiruoka
Kaarnasydämen
moussekakkua
Vaahtokarkit
Pikkuleipiä
tai
Jäätelövalikoima
Suklaakonvehteja

Valitse 2 salaattia 1 pääruoka 2 lämmintä lisuketta ja jälkiruoka
hinta 29€/hlö
lapset alle 2 vuotiaat veloituksetta. Alle 10 vuotiaat ½ hintaan.

Hintaan sisältyy

Uunituoretta leipää ja levite, kahvi/tee, mehu/vesi
Voit valita salaatteja lisää +3€/hlö/salaatti
Vähimmäisveloitus 10 hlö:ä

Valitse 1 salaatti ja lämmin piirakkapala
14,50 €/hlö
****************************************************************************

Valitse 2 salaattia ja lämmin piirakkapala
17,50€/hlö
*******************************************************************************

Valitse 2 salaattia ja lämmin piirakkapala
+ Kaarnasydämen moussekakkua
21,50€/hlö
Piirakkavaihtoehdot: kinkku, kana, lohi, kasvis, vuohenjuusto
*****************************************************************************************************************************************

Hinta sisältää: kahvi/tee, mehu/vesi
Vähimmäisveloitus 8 hlö:ä

Piirakkavaihtoehdot:
Vauvakutsut
25€/hlö
Kanapastasalaatti
Vihersalaatti Kinkku
ja kastikkeet
Uunituoretta leipääLohi
ja levitteet
Kaarnasydämen moussekakkua
Kasvis
Rocky Road-makeisleivospala
Vuohenjuusto
Vaahtokarkkeja
ja popcorneja
Kahvi, tee, mehu ja vesi

Makeaa ja suolaista
Suolainen piirakkapala
tai täytetty croissant
Kaarnasydämen moussekakkua
kahvi ja tee
12,70€/hlö

Makea tai suolainen kahvihetki
Suolainen piirakkapala
tai
täytetty croissant
tai
Kaarnasydämen moussekakkua
kahvi ja tee
8€/hlö

Erikoisruokavalioista veloitamme erikseen 2-10€/hlö tarjoiluista riippuen.
Henkilömäärä tulee vahvistaa viittä (5) päivää ennen tilaisuutta.
Tämän jälkeen laskutamme vahvistetun henkilömäärän sekä mahdolliset lisähenkilöt.
Emme veloita erillistä tilavuokraa kabinetista kahvilan aukioloaikana.
Jos tilaisuuden luonne vaatii lisähenkilön palkkaamista kahvilan normaalin kahvilahenkilökunnan lisäksi,
tällöin laskutamme arkisin 25€/tunti ja pyhäpäivinä 50€/tunti (tästä sovitaan ennakkoon asiakkaan
kanssa).
Kahvilan aukioloaikojen ulkopuolella tuntiveloitus/tilavuokra alk. 25 €/tunti (hintaan kuuluu kattaus,
astiat, siivous, yksi tarjoilija (tarvittavista lisähenkilöistä veloitamme erikseen)).
Kaarnasydämen keittiöstä saat kodikkaat tarjoilut. Voit viettää monenlaiset tilaisuudet kauniissa
maisemakahvilassa.
Kahvilan yhteydessä on maisemallinen kabinetti (12 henkilölle).
Kahvilan aukioloaikana ei ole mahdollisuutta yksityistilaisuuksille.
Meillä on järjestetty monia tilaisuuksia mm. rippijuhlia, lakkiasia, kokouksia ja syntymäpäiviä kahvilan
aukioloaikana. Olohuonemainen ja kodikas Kaarnasydän antaa mahdollisuuden rentoon mutta juhlalliseen
tunnelmaan.
Kahvilan aukioloaikojen ulkopuolella järjestämme yksityistilaisuuksia.
Henkilökuntamme auttaa mielellään! Kysy lisätietoja.
Hinnat ovat voimassa toistaiseksi.
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