Vallisaari Merimatkan kestävä menu
by Petteri Luoto, Epic Foods

Menu Nordic
archipelago salmon soup (l,g)

12 €

Kermainen kalakeitto hiillostetusta sekä savustetusta merilohesta, kesän
kasviksia ja tilliä. Saatavana myös kirkkaalla liemellä. Tarjoillaan
leivän ja voin kanssa.

summer veggies soup (l,g)

9€

Kermainen kesän kasviskeitto, varhaisperunaa, herneitä ja tilliä.
Saatavana myös kirkkaalla liemellä. Tarjoillaan leivän ja voin kanssa.

saariston lapsille (l,g)

7€

Kermainen kesän keitto lohella, jauhelihalla tai kasviksilla.
Saatavana myös kirkaalla liemellä. Tarjoillaan leivän ja voin kanssa.

isle of sheep
Uusia perunoita, kasviksia, dijonkastike. Saatavana:
Lammasmakkara (M, G)
Savulohi (M, G)

15 €
15 €

asian bowl
Shanghai-twist riisinuudelisalaatti kasviksilla sekä jogurtti-korianteridippi.
Saatavana:
Appelsiini korianteri tofu (V, M, G, L, sis. pähkinää)
Cashew kana (M, sis. pähkinää)
Lämmisavulohi (M, G)

14 €
15 €
15 €

After
sweet blue sea (l,g)

6€

Luotsilaiturin mustikkapiirakka, kermavaahtoa.

vallisaaren tilavuokrat
- Keltainen vaja, max kapasiteetti 200 hlö, tilavuokra 120 €/h
- Lipparakennus, max kapasiteetti 50 hlö, tilavuokra 80 €/h
- Läntinen vaja, max kapasiteetti 60 hlö, tilavuokra 100 €/h
- Itäinen vaja, max kapasiteetti 30 hlö, tilavuokra
- max 30 hlö, 50 €/h
- max 15 hlö, 30 €/h
Vuorokausihinnat sovitaan erikseen. Peruutukset 3 vuorokautta ennen
tapahtumaa, muuten tilasta veloitetaan tilausvahvistuksen mukainen
maksu.

tilausehdot tapahtumiin
Tilaathan ruokailut viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta. Mahdolliset allergiat sekä henkilömäärä
tulee vahvistaa viimeistään 7 vuorokautta ennen tapahtumaa. Ennakkotilauksen minimi annosmäärä
on 8 annosta, samoin keittojen minimitilausmäärä on 8 annosta. Eko-kertakäyttöaterimet kuuluvat
hintaan. Virvokkeita ja muita kahvilatuotteita saa ostettua paikanpäältä. Tilauksen voi maksaa paikan
päällä kortilla tai käteisellä. Myös laskulla maksaminen mahdollista (huom. laskutuslisä 10 €).
Mikäli asiakas haluaa perua tilauksen, tulee se tehdä Epic Foods Oy:lle kirjallisesti yhteyshenkilölle tai
asiakaspalveluumme vallisaari@epic.fi. Tilauksen peruminen tai muutosten tekeminen ilman ehtoja on
mahdollista yli 7 vuorokautta ennen tapahtumaa. Vahvistetun tilauksen peruuttamisesta sekä tilattujen annosten vähentämisestä alle 7 vuorokautta ennen tapahtumaa veloitetaan koko vahvistetun
tilauksen alkuperäinen arvo. Jos on tarvetta lisätä annosten määriä alle viikkoa ennen tapahtumaan,
ota yhteyttä yhteyshenkilöösi.
Muutokset menuun mahdollisia.

