
Kaislan Catering
- Tilaa ja nouda -

Oletko suunnittelemassa tilaisuutta, tapaamista tai juhlia, johon haluaisit 
tilata vain osan tarjoiluista valmiina?Meiltä voit tilata vaikkapa kattilallisen 
herkullista keittoa tai valmiin täytekakun, ota yhteyttä niin suunnitellaan 

miten järjestelyt sujuvat kannaltasi vaivattomimmin. 

Viitakuja 5, 73310 Tahkovuori

www.ravintolakaisla.fi

10,00 € / litraKeitot
Kermainen lohikeitto 
Gulassikeitto
Perinteinen lihakeitto
Kermainen kanakeitto
Keittoja voi tilata 5-30 litran annoksina, pyydä tarjous isommista eristä.

2.50 € - 3.00 € / hlö
10 hlölle 20 hlölle
26.00 € 44.00 €
26.00 € 44.00 €
27.00 € 47.00 €
30.00 € 54.00 €
30.00 € 54.00 €

Kakut
Riittävyys ( noin ) 
Mansikka-kermakakku 
Vadelma-kermakakku
Kinuski-kermakakku 
Lakkakermakakku
Suklaakakku
Kahden suklaan juustokakku 28.00 € 50.00 €

Erikoisemmista, paljon koristelua vaativista kakuista teemme tarjouksen erikseen.
Kysy meiltä myös muita kakkuja ja leivonnaisia!

Tilatut tuotteet ovat noudettavissa Ravintola Kaislasta sovitun aikataulun mukaisesti. 
Mikäli haluatte tuotteet paikan päälle toimitettuna, on toimitusmaksu 25 € ( Nilsiän tai 
Tahkon alueella ). Kaislan Catering hoitaa joustavasti myös Catering –kokonaisuudet 
aamiaisista juhlaillallisiin, aina ystävällisen palvelun kera ja asiakkaan toiveet huomioiden. 

Voileipäkakut
Kinkku/meetvursti
Savulohi
Savuporo 

35.00 €
38.00 €
40.00 €

60.00 €
70.00 €
76.00 €

AAMIAISET
    Kahviaamiainen 9.50 €

        Reilun kokoinen palvikinkkupatonki
        Kahvia, teetä ja appelsiinimehua

    Runsas aamupalabuffet 15.50 €
        Sämpylää, ruisleipää, croisantteja, riisipiirakoita ja voita
        Salaattia, tomaattia, kurkkua, paprikaa ja suolakurkkua

        Juustoja, leikkeleitä, keitettyjä kananmunia
        Jogurttia ja hedelmäsalaattia

        Kahvia, teetä ja appelsiinimehua
        Haudutettua puuroa ja hilloa + 1 €

    Pekoniaamiainen 18.50 €
        Leipävalikoima ja voita

        Juustoa, salaattia, tomaattia, kurkkua, paprikaa ja suolakurkkua, 
hedelmäsalaattia

        Munakokkelia, pekonia ja nakkeja
        Kahvia, teetä ja appelsiinimehua

KOKOUSTARJOILUT
    Kahvi/tee 3,00€

    Täytetty sämpylä 5,00€
    Täytetty croissant 5,50€

    Riisipiirakka ja munavoi 1,50€/kpl
    Kinkku/savulohitartaletti 4,50€

ILTAPALAT
    BBQ- ribsejä ja lohkoperunaa 23,00€  

        Coleslaw - salaattia ja tummaa ciabattaleipää & voita

    Lohi-, broiler- tai savuporokiusaus 16.00 €
        Vihersalaattia

        Coleslaw -salaattia
        Tuoretta leipää ja voita

    Jauhelihapeltipiirakkaa 17.00 €
        Mozzarellasalaattia

    Häränlihapataa ja rosmariiniperunaa 19.50 €
        Vihersalaattia
        Pastasalaattia

        Tuoretta leipää ja voita

    Saunaillan huikopala 15.00 €
        Valkosipuli-perunasalaattia

        Maakarin mausteisia makkaroita ( 3 erilaista per henkilö )
        Kaislan konjakkisinappia

        Tummaa ciabattaleipää ja tuorejuustoa

    Jauhelihapeltipiirakka 4,00€
    Korvapuusti/voisilmäpulla 3,00€

    Mustikkapulla 3,50€
    Marjapiirakka 3,80€

    Suklaa-kinuskikakku 4,00€/pala
    Kokoushedelmät 3.00 € / henkilö

    Kokousvirvokkeet 0,5l 4.00 € / plo
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LOUNAS
    Savulohi tai savuporopiirakka 16,00€ 

        Juusto-pähkinäsalaattia

    Bataatti-inkiväärisosekeitto 12.50 €
        Vihersalaattia, leipää ja voita

    Kermainen lohikeitto 14.50 €
        Vihersalaattia, leipää ja voita

    Juustoinen broilerkeitto 14.50 €
        Vihersalaattia, leipää ja voita

    Kermainen pasta carbonara 16.00 €
        Vihersalaattia

        Coleslaw salaattia
        Leipää ja voita

    Pesto lohta & perunamuusia 17.50 €
        Vihersalaattia
        Pastasalaattia
        Leipää ja voita

    Bbq-broileria & valkosipuli-kermaperunaa 17.50 € 
        Vihersalaattia
        Pastasalaattia
        Leipää ja voita

    Kaislan pannupihvit & paistettua perunaa 17.50 €
        Vihersalaattia

        Punajuurisalaattia
        Leipää ja voita

ILLALLISET
    Paistettuja muikkuja perunamuusia 25.00 €

        Uuni paahdettuja porkkanoita
        Alkuruuaksi: Bataatti-inkiväärisosekeittoa, leipää ja voita

        Jälkiruokaa? Pannukakkua, hilloa ja kermaavaahtoa + 6,00€/henkilö

    Vuohenjuustobroileria 25.00 €
        Vihannesperunaa

        Alkuruuaksi: Vihersalaattia ja Savulohi Caesarsalaattia & leipäkrutonkeja, 
leipää ja voita

        Jälkiruokaa? New york cheesecake ja mansikkamelbaa + 8,50€/henkilö

    Porsaan sisäfileetä 29.00 €
        Paahdettua perunaa, konjakki-kermakastiketta, uunijuureksia

        Alkuruuaksi: Raikasta vihersalaattia & Broiler-Caesarsalaattia, leipää ja voita
        Jälkiruokaa? Lime-valkosuklaamoussea + 6,00€/henkilö

    Härän sisäfileetä 40.00 €
        Juustoperunaa, tummaa tattikastiketta, hunajajuureksia

        Alkuruuaksi: Maa-artisokkakeittoa
        Jälkiruokaa? Mango-pannacotta +7.00 € / hlö

JÄLKIRUUAT

        Kahvi / tee 3.00 €
        Kahdensuklaanjuustokakkua 7.00€

        Lämmin kerma-kaneli leipäjuusto lakkahillon kera 7.50 €
        Mango-pannacotta 7,00€

        Lime-valkosuklaamoussea 6,00€
        Pannukakkua, hilloa, kermavaahtoa 6,00€

        New york cheesecakea & mansikkamelbaa 8,50€


