TAPAHTUMATARJOILU
Tältä listalta löydät maukkaat tarjoiluvaihtoehdot tapahtumasi
yhteyteen.

MENU VAIHTOEHDOT
Valitse ryhmällesi yksi valmiista teema menuista.
Kaikki Menut sisältävät alkuruokasalaatin, pääruoan sekä jälkiruoan.
Menu tarjoillaan noutopöytänä teille omaan ruokailutilaan, eli koko
ryhmälle tulisi valita sama menu.
Menutarjoilujen osalta minimitilaus on 8 henkilön mukaan.

SAUNAPURTAVAT
Täältä löydät myös saunoille erikseen tilattavat pienemmät purtavat.
Purtavat toimitetaan joko valmiiksi saunoille tai vaihtoehtoisesti vaikka
kahvilaan ajotilaisuutenne yhteyteen pikkunaposteltavaksi.
Tästä osiosta löytyvät myös parhaat vaihtoehdot pienemmille ryhmille.

TILAAMINEN
Muista tehdä ruokatilauksesi ja ilmoittaa erikoisruokavalioista
viimeistään kolme arkipäivää ennen tapahtumaa.
Tilaukset voit ilmoittaa joko puhelimitse 09-8946100 tai sähköpostitse
info@vmkarting.com.

MENUT
JUHLA MENU

40€/hlö

Klassikko jokaiseen makuun. Juhlamenu koostuu keittiön alkuperäisistä klassikoista, jotka eivät
yksinkertaisesti petä.

CAESARSALAATTI NATURELL
Salaatti talon omalla reseptillä, runsaan parmesaanijuuston ja sinappisen valkosipulitwistin kera.
PORSAANPAISTI de LE MANS (L, G)
Runsaasti mureaksi kypsytettyä porsaanpaistia kermaisella sinappikastikkeella ja kermaperunoilla.
KASVISVAIHTOEHTO: Kasviswokki. (L, G)
JUUSTOKAKKU
Suussa sulavaa juustokakkua amerikan tyyliin.

LAPPI MENU

38€/hlö

Makuja pohjoisesta. Talvi painotteinen menu yhdistää pohjoisen maut kokonaisuudeksi, jonka jokainen
Suomalainen tunnistaa.

LEIPÄJUUSTOSALAATTI (L)
Raikas vihersalaatti pohjoisen tapaan, leipäjuuston kera.
RIISTAKÄRISTYS (L, G)
Tämä perinneruoka ei esittelyjä kaipaa. Riistaa, perunamuusia ja puolukkahilloa.
KASVISVAIHTOEHTO: Kasviswokki. (L, G)
LAKKAKAKKU (L, G)
Täydellinen sekoitus moussea ja hyytelöä.

VÄLIMERI MENU

34€/hlö

Tifosin valinta. Välimeren herkkuja italialaisella painotteella.

KREIKKALAINEN SALAATTI (VL, G)
Fetaa, sipulia, oliiveja, tomaattia sekä raikasta salaattia.
KANAPASTA (L)
Talon ehdoton suosikki. Kanan rintafilettä kermaisessa sienikastikkeessa ja ripaus chiliä.
KASVISVAIHTOEHTO: Kasvispasta (L)
SUKLAAKAKKU (VL)
Suklaan ystävän unelma. Mehevä, suklaisella kastikkeella täytetty suklaakuorrutettu kakku.

TEX MEX MENU

30€/hlö

Sergio Perez Special. Meksikon makuja amerikan twistillä.

NACHOSALAATTI (L, G)
Vihersalaattia avokadolla, oliiveilla ja nachoilla höystettynä.
SPEEDY GONZALES
Vehnätortillat, rapeaksi paistettua naudan jauhelihaa, juustokastiketta, salsaa, guacamolea, tomaattia ja
sipulia. (kasaa itse).
KASVISVAIHTOEHTO: Jauhelihan sijaan härkäpapua.
PORKKANAKAKKU
Muhkea porkkanakakku herkullisella sulatejuustokuorrutuksella.

G – Gluteeniton
L – Laktoositon
VL – Vähälaktoosinen

SAUNAPURTAVAT
CHICKEN WINGS
Rapeat paneroidut kanansiivet.
20kpl 19,90€
30kpl 28,90€

CHICKEN STICKS
Paneroidut kanatikut.
20kpl 19,90€
30kpl 28,90€

MOZZARELLA STICKS
Paneroidut juustotikut, joiden sisällä suussa sulavaa mozzarellajuustoa.
12kpl 8,90€
24kpl 15,90€

JALAPENO POPPERS
Paneroidut juustotikut, joiden sisällä pikanttia jalapenoa ja cheddaria.
12kpl 8,90€
24kpl 15,90€

NACHO LAUTANEN (G)
Nachoja, juustokastiketta, salsaa ja guacamolea.
n.5 hlölle 25€

KIVIUUNI PIZZAT
Kiviuunissa paistettuna aitoa italialaista pizzaa tomaatti- ja juustokastikkeella.
Sopii erityisesti pienemmille max.8 hlön ryhmille.

Margherita 10,90€
Pepperoni 11,90€
Kinkku 11,90€

G – Gluteeniton
L – Laktoositon
VL – Vähälaktoosinen

