
Juhlamenu
Hinta 39€/henkilö, kun kattaus vähintään 25 henkilöä. 

Hedelmäistä vihersalaattia, leipäjuustoa ja mansikkakastiketta (VL,G)
Isoäidin hölskykurkkuja (M,G)
Caesarsalaattia naturel (L,G)
Katajanmarjasilliä (M,G)
Konjakkigraavattua lohta (M,G)
Lime-mangokatkarapuja ja kananmunia (M,G)
Paahtopaistisalaattia (M,G) ja piparjuurikastiketta (L,G)
Lihapullia ja Cafe68:n sinappia (L)
Kermaperunoita (L,G)
Parsakaaligratiinia (L,G)
Porsaan uunifilettä ja punaviinikastiketta (L,G)
Saaristolaisleipää, maalaisleipää (L) ja voita (VL)

Kakku valintasi mukaan (saatavana L,M ja G)
Pikkuleipävalikoima (L)
Kahvi/tee/mehu

(M-maidoton, VL-Vähälaktoosinen, L-Laktoositon, G-Gluteeniton.)
Käytämme pääosin laktoosittomina maitotuotteita ruuanvalmistuksessa ja useat kastikkeemme ja 
ruokamme ovat gluteenittomia. Valitettavasti emme voi kuitenkaan taata täyttä puhtautta 
allergeenien suhteen tuotteillemme, sillä keittiössämme käsitellään mm. tavallisia jauhoja. 
Tarkemmat tiedot allergeeneista ja ainesosista saa pyydettäessä henkilökunnalta. Pidätämme 
oikeuden muutoksiin ruokalistalla.

-- 
Kirsi Orpana
Laaksoset Oy
kirsi.orpana@laaksosetoy.fi
p.044-0275644

Café 68
Lounas-Kahvila-Pitopalvelu
Helsingintie 68
24100 Salo
www.cafe68.fi
www.facebook.com/cafe68helsingintie



Ruokalajivaihtoehtoja, joiden pohjalta voi koota oman menuvaihtoehdon tilaisuuteesi ja pyytää 
tarjousta.

Alkuruokia:

Kasvisvaihtoehtoja
Vihersalaattia ja Talon salaatinkastiketta (M,G)
Tomaatti-mozzarellasalaattia ja basilica-öljyä (VL,G)
Kasvisnuudelisalaattia ja pähkinöitä (M)
Inkivääriporkkanoita ja seesaminsiemeniä (M,G)
Hedelmäistä vihersalaattia, leipäjuustoa ja mansikkakastiketta (VL,G)
Kesäkurpitsa-perunamunakaskakkuja (L,G)
Maalaisperunasalaattia ja kauden kasviksia (M,G)
Caesarsalaattia naturel (L,G) ja krutonkeja (L)
Punasipulihilloketta (M,G)
Isoäidin perinteistä munasalaattia (L,G)
Punajuuripatee, rucolaa ja aurajuustoa (L,G)
Antipastokasviksia ja rucolaa (M,G)
Vihersalaattia, yrttimarinoitua fetaa ja kirsikkatomaatteja (L,G)

Kalavaihtoehtoja
Nizzan salaattia savulohesta (L,G)
Caesarsalaattia (L,G) ja krutonkeja (L) (valitse: lohi tai katkarapu)
Katkarapuja ja mango-salsaa (L,G)
Sillikaviaaria (L,G)
Lämminsavulohimoussea (L,G)
Lohiterriiniä ja lime-katkarapuja salaattipedillä (L,g)
Sinappisilliä (LG)
Katajanmarjasilliä (L,G)
Lämminsavulohta (M,G)
Kylmäsavulohta (M,G)
Graavilohta (M,G)
Tomaattisilakoita (L,G)
Tonnikalamunakasrullapalat (L,G)

Lihavaihtoehtoja
Paahtopaistisalaattia ja piparjuurikastiketta (L,G)
Appelsiini-kanasalaattia (L,G)
Mangokanasalaattia ja cashew-pähkinöitä (L,G)
Pestopastaa, kanaa ja pinjansiemeniä (VL)
Kana-caesarsalaattia (L,G) ja krutonkeja (L)
Savuporomoussea (L,G)ja saaristolaisleipää (L)



Pääruokia:

Parmesan gratinoitua kanaa (L,G)
Valkosipuliyrttivoissa ja kermassahaudutettua kananrintaa (L,G)
Linsseillä ja kasviksilla täytettyjä uunipaprikoita (L,G)
Karjalanpaistia (L,G)
Smetana-possupataa (L,G)
Härkäpataa (L,G)
Porsaan uunifilettä (L,G)
-kermakastikkeessa
-punaviinikastikeessa
-yrtti-kermakastikkeessa
-tummassa timjamikastikkeessa
-BBQ-kastikkeessa
-savupekonikastikkeessa

(M-maidoton, L-laktoositon, VL-vähälaktoosinen, G-gluteeniton. Tarkemmat tiedot allergeeneista 
ja ainesosista saa pyydettäessä henkilökunnalta. Pidätämme oikeuden muutoksiin ruokalistalla.)

-- 
Kirsi Orpana
Laaksoset Oy
kirsi.orpana@laaksosetoy.fi
p.044-0275644

Café 68
Lounas-Kahvila-Pitopalvelu
Helsingintie 68
24100 Salo
www.cafe68.fi
www.facebook.com/cafe68helsingintie



Kakku- ja jälkiruokavaihtoehdot
Kakut

Sokerimassapäällysteinen fantasiakakku asiakkaan toiveitten mukaan (6e)

Lime-valkosuklaakakkua (4,5e)

Minttu-suklaamoussekakkua (4,5e)

Sitruunajuustokakkua ja tuoreita marjoja (4,5e)

Juustokakkua, mansikkakastiketta (4,5e)

Perinteinen juhlava kermakakku (4,5e)

(valitse täyte: mansikka-sitruunarahka, marjamousse, vadelmamousse, suklaamousse, muu)

Muut

Porkkanapiirakkaa (3,5e)

Perinteistä mustikkapiirakkaa (3,5e)

Suklaisia mokkapaloja (4e)

Raparperipiirakkaa ja vaniljavaahtoa (4e)

Mango-pannacottaa annosmaljoissa (3,5e)

Sitruunajuustokakkua annosmaljoissa (3,5e)

Korvapuusteja (3e)

Wilhelmiinan pikkuleipiä (1e)

Appelsiini-tiikerikakkua (3e)

Juhlamenu sisältää yhden valinnaisen kakku- tai jälkiruokavaihtoehdon.

Jälkiruokapöytään voit valita lisäksi useamman vaihtoehdon. Hinnat suluissa

 Xe/henkilö. 

-- 
Kirsi Orpana
Laaksoset Oy
kirsi.orpana@laaksosetoy.fi
p.044-0275644

Café 68
Lounas-Kahvila-Pitopalvelu
Helsingintie 68
24100 Salo
www.cafe68.fi
www.facebook.com/cafe68helsingintie
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