Tervetuloa
juhlaan
kanssamme
Kokous- ja juhlatarjoilut

JUHLIEN JA
KOKOUSTEN
AMMATTILAINEN
Olemme kokousten ja juhlien järjestämisen huippuammattilaisia, ja olemme mielellämme apunasi kaikissa
tilaisuuksissa pienistä kakkukahveista aina areenan
täyttäviin tapahtumiin.
Meiltä saat aina jotain vähän enemmän: huolella suunniteltuja makuelämyksiä, pirteyttä tuovia kokoustarjoiluita tai
palvelua, joka jättää lämpimän muiston.
Palvelemme sinua tarvittaessa tilaisuuden suunnittelusta
tarjoiluun saakka. Tarjoamme valmiita paketteja tai
räätälöimme halutessasi tilaisuutesi juuri halutunlaiseksi.
Cateringin lisäksi voit varata meiltä myös upeita juhlatiloja. Historiallinen Turun linna, huikea Lahden urheilukeskuksen Ravintola Voitto tai Pääpostitalon edustussauna
Helsingin kattojen yllä ovat vain muutama esimerkki
hienoista tiloistamme. Autamme mielellämme myös tärkeän
kotijuhlasi järjestelyissä – tarvitsisitko tarjoiluapua,
herkkuja notkuvan juhlapöydän vai ehkä täyden palvelun
paketin? Kaikki järjestyy!
Tutustu palveluihimme tarkemmin: kokouksetjajuhlat.fi

Hip
hurraa,
kevään
sankarit!

Hemmottele vieraitasi juhlamenulla:
mustapapubrownie, lohibowl, jääkellarin
lohi ja lasimestarin kasvikset, paahdettua
kukkakaalia, papupyrettä ja yosakastiketta

Kaunis kattaus antaa viimeisen
silauksen.
Kevät ja kesä tarjoavat lukuisia syitä juhlaan. Kotijuhlien
lisäksi ajankohta on mitä otollisin myös yritysjuhliin,
ja näistä samoista herkuista syntyy loistavat tarjoilut
myös kesäisiin kokouksiin.
Meille on ilo saada olla mukana järjestelemässä juhlaasi. Voiko tarjoiluapu itse juhlapäivänä olla se, mikä
pelastaa stressiltä, tai vaikka valmiina tilattu täyte- tai
voileipäkakku? Tai ehkä haluat jättää asioista huolehtimisen kokonaan meidän harteillemme ja heittäytyä
itse vain nautiskelemaan juhlasta?
Hyvä ruoka on juhlissa aina keskipisteessä. Valikoimiimme kuuluu runsas määrä juhlavia herkkuja
suolaisesta makeaan, jotka kruunaavat tärkeän päivän.
Kakkuvalikoimamme on ylpeydenaiheemme. Leivomme toinen toistaan maistuvampia herkkuja täyteläisestä suklaakakusta raikkaaseen mustaherukkaiseen
kakkuun.

Käpypikkuleivät täydentävät juhlapöydän

Mitä jos tarjoaisitkin kakun kakkutikkareiden muodossa tai kattaisit pöytään trendikästä mustapapubrownietamme? Luonnollisestikin loihdimme herkkuja myös
erikoisruokavaliota noudattavaille vieraille.

Hyvä ruoka on
juhlissa aina keskipisteessä.

Puolukka-mascarponekakku juhlaan

Pienet makeat täydentävät juhlapöydän. Onko valintasi
macaronit vai pikkusuklaat, vai ehkä ihanat lusikka- tai
käpypikkuleipämme?
Suolaiset tarjottavat ovat kevään juhlissa suosiossa.
Katamme juhlan kunniaksi pöytään salaatteja, piirakoita ja suolaisia kakkuja, sekä annoskokoisina että jaettavina. Kokeile vaikka upeaa siikamoussekakkuamme ja
tutustu gluteenittomiin, vegaanisiin ja ton-ton-tuotteisiimme.
Kesäinen salaattibuffet:
caesarsalaatti, tomaatti-mozzarella-salaatti,
savulohi, viher-mansikkasalaatti

Inspiroiduimme keväästä ja loimme valmistujaisten
kunniaksi raikkaan menun, jossa maistuvat kauden
tuoreet salaatit ja ihanat juhlaherkut.
Koulunsa päättävällä on iso urakka takana ja suuri syy
juhlaan. Valmistujaisissa rento juhlatunnelma syntyy
stressittömyydestä ja omannäköisistä tarjottavista.

Mieti, mitä voisit tilata valmiina ja mitä
haluat valmistaa itse.

Voiko tarjoiluapu itse juhlapäivänä
olla se, mikä pelastaa stressiltä, tai
vaikka valmiina tilattu täyte- tai
voileipäkakku?
Pienet makeat: macarons, minibrownie,
suklaatryffelit, porkkanakakku, juustokakku,
bebe, puolukka-juustokakku

Muista äitiä
äitienpäivänä kakulla!
Tutustu ravintolasi
upeaan kakkuvalikoimaan.

Aprikoosisuklaakakku äidille

Soita, jätä tarjouspyyntö tai
kysy lisää ravintolasta!
020 729 6006
myyntipalvelu@fazer.fi
kokouksetjajuhlat.fi
fazerfoodco.fi
amica.fi
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