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HÄÄMENU  1

Cous-cous feta-salaattia ja balsamicoa
Caesar-salaattia kanalla ja parmesaania 
Graavilohta ja luomupestoa
Punaviinissä haudutettuja punajuuria ja smetanaa
Paahdettuja kasviksia Teryaki
Tomaattimozzarella salaattia ja luomubasilikaa
Artisokka-kurkkusalaattia ja luomukorianteria ja minttua
Paahtopaistipapu-salaattia ja aiolia
Katkarapusalaattia Oriental
Vihersalaattia  Ahlbergin luomutilalta
Leipävalikoima ja levitettä 

Häränlihapata (rosmariinipunaviinikastike)
Paahdettuja yrttiperunoita ( rosmariini, timjami, 
valkosipuli ja oliiviöljy )
Ratatouille

Hääkakkua 
Kahvi / Teelajitelma

HÄÄMENU  2

Waldemar-juustosalaattia ja limebalsamicoa
Caesar-salaattia, parmesaania ja krutonkeja
Graavilohta ja luomupestoa
Cous cous –salaattia, luomuminttua ja luomukorianteria
Rosmariinipaahdettuja punajuuria ja smetanaa
Tomaatti-mozzarellasalaattia ja basilikaoöljyä
Artisokka-kurkkusalaattia, luomuminttua ja paahdettuja 
kurpitsansiemeniä
Katkarapusalaatti Oriental
Sinappisilliä
Uusia perunoita ja tilliä
Vihersalaattia  Ahlbergin luomutilalta
Patonkia, ruisleipää ja voita

Valkoviinissä haudutettua lohta, sitruunajogurttia ja 
uusia perunoita
Kasvispaistosta ja ohrapilahvia

Hääkakkua 
Kahvi / Teelajitelma

HÄÄMENU  3

Feta-salaattia ja viikunabalsamicoa
Caesar-salaattia kanalla ja parmesaania 
Graavilohta ja luomupestoa
Punaviinissä haudutettuja punajuuria ja smetanaa
Paahdettuja kasviksia Teryaki
Tomaattimozzarella salaattia ja luomubasilikaa
Artisokka-kurkkusalaattia ja korianteria ja minttua
Paahtopaistpapu-salaattia ja valkosipulimajoneesia
Katkarapusalaattia Orientall
Vihersalaattia  Ahlbergin luomutilalta
Leipävalikoima ja levitettä 

Vihreä tofucurry ja luomu korianteria
Paahdettuja yrttiperunoita
( rosmariini, timjami, valkosipuli ja oliiviöljy )
Basmatiriisiä ja paahdettuja cashew-pähkinöitä

Hääkakkua 
Kahvi / Teelajitelma

HÄÄMENU  4

Caesar-salaattia ja parmesan-juustoa
Paahdettua punajuurta ja smetanaa 
Cous-cous feta-salaattia ja viikunabalsamicoa
Yrttimarinoidut oliivit ( minttu, basilika, korianteri, 
oliiviöljy ja vs marinoidut )
Pestokastiketta Ahlbergin luomutilalta
Tomaattimozzarella salaattia ja oliiviöljyä
Porkkana-itusalaattia, sesamkastiketta 
Artisokka-kurkkusalaattia, chilikastiketta ja 
luomuminttua ja luomu korianteria
Teryaki-marinoituja kasviksia ja paahdettuja 
kurpitsan siemeniä
Kasvissalaatti Julienne ( inkivääriä, chiliä, 
luomukorianteria ja  kasvissuikaleita)
Vihersalaattia Ahlbergin luomutilalta
Leipää, hummusta ja voita

Kasviscurry, luomukorianteria, basmatiriisiä ja 
paahdettuja cashew-pähkinöitä

Hääkakkua 
Kahvi / Teelajitelma

Muut Asiat:

Pyrin käyttämään niin paljon kuin mahdollista lähialueella tuotettua ruokaa ja luomuruokaa mahdollisuuksien mukaan. Asun 
itse aivan luomutilojen Majvikin ja Ahlbergin vieressä

Asiakkaan toivomukset otetaan huomioon
Kakut asiakkaan toiveen mukaan 
Asiakas voi tuoda omat alkoholijuomat halutessaan
Tarjoilu sisältyy hintaan ( 2 tarjoilijaa ja kokki)
Pöytäliinat ja servietit eivät kuulu hintaan
Häätilan kattaus ja jälkisiivous ei kuulu hintaan
Astianvuokraus katsotaan asiakkaan kanssa yhdessä 

Hääcatering 


