Tyylikkäät ja persoonalliset häät Ravintola Hemmerissä
Valmis hääpakettimme sisältää:
Hääruokailun joko pöytiin tarjoiltuna tai noutopöydästä
Hääkakun ja kahvin, sekä tarpeenne mukaan yöruoan
Ammattitaitoisen henkilökunnan joka valmistaa ja tarjoilee valitsemanne ruoat
Valitsemme myös menua täydellisesti mukailevat viinit ja muut ruokajuomat
Pöytä- ja lautasliinat, kukat sekä kynttilät
Kattamisen, tilojen valmistelemisen ja siivouksen
Neuvoja ja vinkkejä häiden järjestämiseen liittyvissä käytännön asioissa
Unohda häästressi ja jätä juhliesi järjestäminen alan ammattilaisille!
Te määrittelette hinnan ja me hoidamme loput.
Kerromme mielellämme lisää palveluistamme, ota rohkeasti yhteyttä!

MYYNTIPALVELU
Arkisin klo 9-15
tel. 010 321 0959
info@hemmer.fi
www.hemmer.fi

Hääbuffet Huomenlahja
Hääbuffet Huomenlahjan hinta muodostuu valitsemanne pääruokavaihtoehdon mukaan.
Peruspaketti sisältää aina alkuruokabuffetin, lämpimän kalavaihtoehdon lisukkeineen,
sekä hääkakun ja kahvin

Alkuruoat
Vihersalaattia, tomaattia, kurkkua ja paahdettuja kurpitsansiemeniä (L, G)
Perunaa, parsaa, retiisiä, maustekurkkua ja dijondressing (L, G)
Marinoitu kasvissalaatti, oliiveja ja aurinkokuivattua tomaattia (L, G)
Mozzarellaa, tuoretta tomaattia ja basilikaöljyä (G)
Caesarsalaatti jokiravuilla (L, G)
BBQ-porsasta ja Lapin rieskaa (L)
Savusilakkamoussea, Maalahden Limppua ja mummonkurkkua (L)
Silli- ja silakkavalikoima, tilliperunaa (L, G)
Paahtopaistia ja mehustettuja puolukoita (L, G)
Paistettuja pikkumakkaroita ja lihapullia (L, G)
Graavilohta ja tillimajoneesia (L, G)
Leipälajitelma ja voi (VL)

Pääruoat
Seuraavista valitaan yksi:
a) Grillattua kananpoikaa ja basilika-tomaattikastike (L, G) 42.50 €
b) Kokonaisena paistettua porsaan sisäfileetä, paahdettua chorizoa sekä punaviinikastiketta (L, G) 44.00€
c) Kotimaista häränfileetä ja kermainen metsäsienikastike (L, G) 48.00 €
d) Paahdettu vasikan entrecôte ja marsalakastike (L, G) 49.50 €
e) Coeur de filet ja portviinikastike (L, G) 52.00 €
Lisäksi pöydässä tarjolla:
Paistettua lohta ja sipuli-tomaattivinaigrette (L, G)
Paahdettuja perunoita, yrtti-perunagratiini, maalaisranskalaiset (L, G)
Paahdettuja kauden kasviksia (L, G)
Jälkiruoka
Hääkakku toiveidenne mukaan
Kahvi ja tee

Hääbuffet Saga
Hääbuffet Saga on kevennetty buffetvaihtoehto, jonka voi tilata myös pitopalveluna
FoodHouse Cateringin kautta hintaan á 39,50 € (sisältäen perusastiaston)

Alkuruoat
Vihersalaattia, tomaattia, kurkkua ja paahdettuja kurpitsansiemeniä (L, G)
Perunaa, parsaa, retiisiä, maustekurkkua ja dijondressing (L, G)
Coleslaw (L, G)
BBQ-porsasta ja Lapin rieskaa (L)
Silli- ja silakkavalikoima, tilliperunaa (L, G)
Paistettuja pikkumakkaroita ja lihapullia (L, G)
Graavilohta ja tillimajoneesia (L, G)
Leipälajitelma ja voi (VL)
Pääruoat
Mureaksi paahdettua porsaanfileetä ja mieto pippurikastike (L, G)
Paistettuja yrttiperunoita (L, G)
Hunajajuureksia (L, G)
Jälkiruoka
Hääkakku toiveidenne mukaan
Kahvi ja tee

á 37.00 €

Yöruoka
Pikkusuolaista: Sipsit ja pähkinät (L, G) 2.00 €
Grillimakkara ja talon perunasalaatti (L, G) 6.50 €
Pyttipannu, vihersalaattia, patonkia ja etikkapikkelssi (L) 7.50 €
Caesarsalaatti naturel ja focacciapizza kasviksilla (VL) 8.00 €
Savukalapiirakka, vihersalaatti ja sitruunavinaigrette(L) 8.50 €
Täytetty patonki: grillattua kananpoikaa, chèvrejuustoa, aurinkokuivattua tomaattia ja basilikamajoneesia 7.50 €

Juomat
Kaikki juomat laskutetaan kulutuksen mukaan pulloittain, esimerkkihintoja:
Tervetuliaismalja alk. 6.00 €
Virvokkeet 3.00 €
III-Olut 5.50 €
Siideri 6.50 €
Long drink 6.50 €
Talon viinit 38.00 € Avec alk. 6.50 €
Drinkkiliput alk. 5.50 €
Ruokajuomabuffet (vesi, maito, sekamehu, kotikalja) kustantaa 2.50 € / hlö

Boolit
Alkoholiton marjabooli 8.50 € / l
Terästetty marjabooli 19.50 € / l

