
Juhlamenut

Cocktail-palat:
 – Parmesankeksiä ja vuohenjuustokreemiä, fenkolia ja semikuivattuja karpaloita
 – Metsäsienisalaattia mallasruissipsillä M, G
 – Punajuurigraavattua kirjolohta siemennäkkileivällä M, G

Tarjoillaan alkumaljojen yhteydessä, yhdistettävissä mihin tahansa menuun
alkaen 18 e/hlö (2 kpl/hlö/laatu)

Menu 1:
Vihreää salaattia, pikkelöityjä kasviksia ja yrttiöljyä M, G, Mu
Caesarsalaattia kotimaisella kanalla M, G
Krutonkeja M
Oman leipomon leipälajitelma ja levitettä L
***
Kotimaista luomunautaa aasialaisessa mausteliemessä ja paistettua riisiä L, G
***
Vadelma-sitruunajuustokakkua L, G
Suklaacookie-keksejä L
Tampereen Paahtimon kahvi/Poikain Parhaiden tee

alkaen 36 e/hlö



Menu 2:

Vihreää salaattia, rucolaa, kurkkua sekä basilika-seesamvinaigrettea M, G, Mu
Perunasalaattia, kevätsipulia, kaprista sekä parmesanmajoneesia L, G
Savustettua naudanpaistia lähituottajalta sekä dijonkreemiä L, G, Mu
Oman leipomon leipälajitelma ja levitettä L
***
Savustettua lohta, uuden sadon perunoita, piparjuurimoussea ja raikasta juuressalaattia L,
G
***
Mustikka-vaniljatäytekakkua VL
Karpalo-valkosuklaakeksejä VL
Tampereen Paahtimon kahvi /Poikain Parhaiden tee

alkaen 39 e/hlö

Häämenu 1:
Vihreää salaattia, villiyrttejä ja vadelmavinaigrettea M, G, Mu
Korianteri-tomaattisalaattia M, G, Mu
Graavikirjolohta, purjonituja ja balsamicoa M, G, Mu
Oman leipomon leipälajitelma ja levitettä L
***
Falafeleja, grillattua varhaiskaalia ja marinoituja kikherneitä L, G
Mehevää yrttimaustettua kanaa confit, perunapyrettä, pikkelöityä fenkolia ja paahdettuja
kirsikkatomaatteja L, G
Tummaa sesamkastiketta L, G
***
Hääkakku
Macarons L, G (sis. mantelia)
Tampereen Paahtimon kahvi/Poikain Parhaiden tee

alkaen 46 e/hlö



Häämenu 2:
Vihreää salaattia, minttua ja sitruunavinaigrettea M, G, Mu
Vesimelonia ja fetajuustoa L, G, Mu
Lämminsavukirjolohta, uuden sadon perunaa ja jogurttikastiketta L, G, Mu
Kyyttöpastramia ja vihreää tahinia L, G, Mu
Oman leipomon leipälajitelma ja levitettä L
***
Quinoaprässiä, juuresröstiä, rakuunaporkkanoita ja lämmintä sesamvinaigrettea M, G, Mu
Kotimaista luomukaritsaa ja yrttikuorrutettuja paahtoperunoita rosmariiniglaseerauksella
L, G, Mu
- Keittiömestari tarjoilupöydän ääressä leikkaamassa liha-annoksia
***
Hääkakku
Mansikkajuustokakkua
Tampereen Paahtimon kahvi /Poikain Parhaiden tee

alkaen 62 e/hlö

Yöpala Miss Ada on Wheels -ruokarekasta:
Valitse seuraavista
 – Kanacaesarsalaattia ja tuoretta leipää M

tai
 – Hotdog M

alkaen 5 e/hlö
 – Nyhtöpossuburger korealaisin mauin  / Philly Cheese Steak Burger

tai
 – Falafeleja, hummusta, vihreää salaattia ja punasipulihilloketta M, G

alkaen 9 e/hlö



Menujen hinnoista annetaan tarkempi tarjous juhlien henkilömäärän mukaan. Alle 10-
vuotiaat lapset -50 % menun hinnasta, alle 5-vuotiaat 1 e/ikävuosi.

Menut ovat esimerkkejä, ja niitä voidaan räätälöidä toiveiden mukaan.
Ruokailu järjestetään noutopöydästä. Lautastarjoiluvaihtoehdoista on mahdollista saada
erillinen tarjous.

Menut sis. ruokajuomina veden, maidon ja omenatuoremehun,
tarjoilun ruokailun ajan (4 h), valkoiset pöytäliinat, kertakäyttölautasliinat,
pienet kukka-asetelmat ruokapöytiin ja buffetpöytään sekä astiahuollon ruokailun osalta.
Mahdolliset lisäsiivouskulut veloitetaan erikseen.. Menujen hintoihin sisältyvistä palveluista
poikkeavat toiveet voidaan toteuttaa erillisin hinnoitteluin. Ruokailun jälkeen 
tarjoilupalkkio 43 e/h työntekijä / klo 24 saakka, tämän jälkeen 85 e/h tt/

Yhteistyökumppaneidemme kautta on mahdollista varata yhteiskuljetuksia, juhla-auto,
dj- ja muita muusikkopalveluita, valokuvaus, kampaus- ja meikkipalveluita sekä
kauneushoitoja. Kysy lisää!

Vastaamme mielellämme toiveisiin ja lisäkysymyksiin.

Miss Ada Catering
044 9284 696 info@missada.fi


