
Kokoustarjoilut
Hinnat alv 0 %

KOKOUSPAKETIT

Kokopäivän kokouspaketti...................53,00
• Kokoustila (8t) ja kokoustarjoilut
• Tarjoilut: aamu- ja iltapäiväkahvi, päivän 

suolainen tai makea kahvileipä, hedelmiä 
(ap) ja ravintolan lounasbuffet

Puolen päivän kokouspaketti...............38,00
• Kokoustila (4t) ja kokoustarjoilut
• Tarjoilut: aamu- tai iltapäiväkahvi, päivän 

suolainen tai makea kahvileipä, hedelmiä 
(ap) ja ravintolan lounasbuffet

Iltakokouspaketti (min 10 hlö)..... alk. 35,00
• Kokoustila (klo 17-21) ja kokoustarjoilut
• Tarjoilut: suolaista piirakkaa, salaattia, 

kahvia ja teetä

Brunssi kokouspaketti (min. 10 hlö)....36,00
• Kokoustila (4t) ja kokoustarjoilut
• Tarjoilut: runsas ja laadukas brunssi

KOKOUSTARJOILUPAKETIT

Kokouskahvipaketti................................8,00
• Päivän suolainen tai makea kahvileipä, kah-

via ja teetä 

Kokouspaketti fruit.................................8,00 
• Valikoima kauden hedelmiä, kahvia ja teetä

Kokouskahvipaketti Premium..............15,40
• Valikoima suolaisia ja makeita makupaloja, 

kahvia ja teetä

Superfood kokouspaketti.....................26,30
• Kahvia ja teetä sekä monipuolisesti ravinne-

rikkaita, terveellisiä ja energisoivia herkkuja 

Kokopäivän kokoustarjoilut.................30,90
• Aamu- ja iltapäiväkahvitus: päivän suolainen 

tai makea kahvileipä, hedelmiä (ap) ja ravin-
tolan lounasbuffet

Kokopäivän kokoustarjoilut Premium..35,70
• Aamu- ja iltapäiväkahvitus: valikoima suolai-

sia ja makeita makupaloja, hedelmiä (ap) ja 
ravintolan lounasbuffet



Puolen päivän kokoustarjoilut..............22,50
• Päivän suolainen tai makea kahvileipä, kah-

via ja teetä, hedelmiä ja ravintolan lounas-
buffet

Puolen päivän kokoustarjoilut..............29,60
• Premium
• Valikoima suolaisia tai makeita makupalo-

ja, kahvia ja teetä, hedelmiä ja ravintolan 
lounasbuffet

AAMIAINEN JA BRUNSSI

Aamiainen.............................................13,00
Brunssi (min. 10 hlö)............................19,40
• Trendikäs ja runsas brunssi, joka yhdistää 

aamiaisen ja lounaan

LOUNAS

Lounas...................................................10,90
• Lounas ravintolan buffet-pöydästä

Lounas Grill...........................................12,70
• Lounas ravintolan grillistä

Lounas Buffet (min. 20 hlö)..................19,90
• Lounas tarjoiltuna buffet pöydästä kokousti-

lan lähettyviltä

Lounas Edustus.....................................28,60
• Edustuslounas lautasilla tarjoiltuna (alku- ja 

pääruoka, kahvi ja makea)

Lounasleipä tai salaatti.........................13,40
• Runsas lounasleipä tai salaatti lautasilla 

tarjoiltuna

ERILLISET KOKOUSTARJOILUT

Suolainen kahvileipä................................4,70
Suolainen kahvileipä (Premium)..............6,20 
Makea kahvileipä......................................4,70
Makea kahvileipä (Premium)....................6,20
Hedelmät...................................................4,70
Kasviksia ja dippiä.....................................4,80
Keksivalikoima..........................................4,80
Suklaat.......................................................3,80
Irtokarkkibuffet.........................................3,50
Pähkinät ja Snackit....................................3,30
Kuivatut hedelmät ja marjat......................3,30
Tapas (kolme suolaista tapas annosta)...13,40

JUOMAT

Kahvia ja teetä...........................................3,30
Kivennäisvesi 0,5 l.....................................3,50
Virvoke 0,33-0,5 l......................................3,50
Smoothie...................................................3,90
Tuoremehu 200 ml....................................3,10
Tuoremehu 1l............................................6,80
Kahvi 1l.....................................................7,20

Toimitusmaksu kerroksiin........................8,50
Pikatilauslisä...........................................12,00

Hinnat ovat alv 0.


