
                                            Kouvolan Pitopalvelu Oy, Anu 040 5622 402, Mervi 044 5189 389

Valmiita menuehdotuksia illanistujaisiin, saunailtoihin, pieniin juhliin ym!

HUOM! Yhtenäinen menuu ryhmälle! 
Pääasiallinen toiminta-alue Kouvolan alue
Erikoisruokavaliot huomioidaan +3€ /hlö (melkein kaikki on lakt ja glut!)
Kaikkiin menuihin kuuluu vaalea leipä ja tuorejuustolevite (lakt)
2 lämmintä lisäkettä +1€ /hlö

Muut toimitusehdot:
LAUANTAISIN alle 250 € tilauksiin laskun loppusummaan lisätään +25 €
SUNNUNTAISIN emme yleensä tee alle 300 € tilauksia, mutta aina kannattaa kysyä!
Klo 18 jälkeen “iltatoimituslisä” alle 250 € tilauksiin +25 €
Tilaukset viimeistään 4 vrk aikaisemmin ja tilattu määrä laskutetaan.
Minimitilaus on 10 hlöä.
Hinnat sisältävät alv 14%

Tarkista saatavuus aina sähköpostitse tai puhelimitse, emme vastaa
tekstiviestikyselyihin. (whats uppiin ehkä joskus..)

Toimitus “vanha Kouvolan alue” 10 €, siitä yli 15 km asti 15 €, pidemmälle 1€/km, kilometrit 
lasketaan mennen tullen. Kysy tarkemmin.

Astioiden palautus asiakkaan toimesta, jollei toisin sovita. Astiat voidaan palauttaa
likaisena, mutta tyhjennettyinä ja mielellään huuhdeltuina, jollei toisin sovita.

Salaatit toimitetaan tarjoiluastioissa, lämpöiset ruoat ns. “GN-astioissa” ja
lämpölaatikoissa, joissa ne pysyvät kuumana, suositus lämpösäilytykselle max 2 h.

Tarjoiluun saatavilla lämpöhauteita, alle 250 € tilauksiin hauteet 5 € /kpl.

Mukana ottimet, jollei toisin sovita.

Ruokailuastiasto 2€/hlö sis. jalallinen viinilasi, haarukka+veitsi, ruokalautanen ja servetti.
Astit voidaan palauttaa likaisina, mutta huuhdeltuina, isommissa tilauksissa sovitaan erikseen.
Muut astiat erillisen hinnaston mukaisesti.

Hinnat on per henkilö. Isommissa tilauksissa 50+ hlöä pyydä erillinen tarjous!
Kouvolan Pitopalvelu Oy / Lounaskahvila Kulma, Anu 040 5622 402, anu@lounaskulma.fi 
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 MENU 1
“klassikkojen klassikko”

PORSAAN PIKKUPIHVIT KERMAISESSA PIPPURIKASTIKKEESSA
TAI PEKONI-PUNAVIINIKASTIKKEESSA
VIHERSALAATTIA JA SALAATINKASTIKETTA

LISÄKEVAIHTOEHDOT:
- kermaperunat
- paahdettua perunaa ja juureksia (kuoripäällinen pikkuperuna+ juurekset samassa)
- valkosipulikermaperuna
- hunajaiset uunijuurekset
- riisi
laktoositon ja gluteeniton

10-15 hlölle 14,80€ /hlö
16-30 hlölle 13,80 € /hlö
30+ hlölle 13,00 € /hlö

MENU 2
 

YLIKYPSÄÄ HÄRKÄÄ  
VIHERSALAATTIA JA SALAATINKASTIKETTA

Kastikevaihtoehdot:
Punaviini-pekonikastike TAI Barbeque-punaviinikastike

LISÄKEVAIHTOEHDOT
- kermaperunat
- paahdettua perunaa ja juureksia  (kuoripäällinen pikkuperuna+ juurekset samassa)
- valkosipulikermaperuna
- hunajaiset uunijuurekset
- riisi
laktoositon ja gluteeniton

15-20 hlölle 22,50€ /hlö
21-30 hlölle 21,50 € /hlö
30+ hlölle 20,50 €  /hlö
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MENU 3
“perus settiä”

KIUSAUKSET
VIHERSALAATTIA JA SALAATINKASTIKETTA

-Kinkkukiusaus
-lohikiusaus
-janssoninkiusaus
-kebabkiusaus
-salamikiusaus
-lämminsavuporokiusaus
-kana-aurajuustokiusaus
-punajuuri-fetakiusaus
-kasviskiusaus
- vegaaninen kasviskiusaus (HUOM! Minimi 5 hlöä, pienemmistä eristä lisämaksu 3€ /hlö)
(kaikki lakt ja glut)

1 LAATUA KIUSAUSTA ( annoskoko n 450g/laatu/hlö)
10-15 hlölle 9,80€ /hlö
16-30 hlölle 9,30 € /hlö
30+ hlölle 9,00 € /hlö

2 LAATUA KIUSAUSTA ( annoskoko n 200g/laatu/hlö)
10-15 hlölle 10,80€ /hlö
16-30 hlölle 10,30 € /hlö
30+ hlölle 10,00 € /hlö
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 MENU 4
“Kuha on kanaa”

BROILERIN PIENET FILEET
VIHERSALAATTIA JA SALAATINKASTIKETTA

Kastikevaihtoehdot:
- Pippurikermakastike
- Pekoni-punaviinikastike
- Punaviini-barbequekastike
- Kermainen mango-currykastike
- Pesto-öljyllä höystetyt kanafileet ja kylmä ranskankermakastike
- Kanan fileet fetalla ja paholaisenhillolla

TAI

MEHEVÄT KANAN PAISTILEIKKEET
VIHERSALAATTIA JA SALAATINKASTIKETTA
- “sitruunainen yrttikana” (lakt,glut)
- “inkivääri-kookoskana” (lakt,glut, maidoton)
- “Lyonin kanaa” (lakt,glut)

LISÄKEVAIHTOEHDOT:
- kermaperunat
- paahdettua perunaa ja juureksia  (kuoripäällinen pikkuperuna+ juurekset samassa)
- valkosipulikermaperuna
- hunajaiset uunijuurekset
- riisi
laktoositon ja gluteeniton

10-15 hlölle 14,80€ /hlö
16-30 hlölle 13,80 € /hlö
30+ hlölle 13,00 €  /hlö
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MENU 5
“äijä setti”

Niitä ihan oikeita  ISOJA LIHAPULLIA (lakt,glut), PIKKUNAKKEJA (lakt,glut) ja 
PERUNASALAATTIA
(lakt,glut)!
Mukana VALKOSIPULIDIPPIÄ, BBQ-MAJONEESIDIPPIÄ , KETSUPPIA JA SINAPPIA
 
10-15 hlölle 10,80€ /hlö
16-30 hlölle 10,30 € /hlö
30+ hlölle 10,00 € /hlö

Mukaan saa lisämaksusta myös:
-Pulled porkia (HUOM tässä minimitilaus 15 hlö) + 4,50 € /hlö
 -Coleslawsalaattia + 1€ /hlö
-Vihersalaattia ja salaatinkastiketta + 1€ /hlö
 -Suolakurkkua ja jalapenot + 1€
-Lämmin perunalisäke +1€ /hlö ja ne ovat:
Kermaperuna tai valkosipulikermaperuna tai paahdetut perunat

MENU 6
“muija setti”

Niitä ihan oikeita ISOJA LIHAPULLIA, CESARSALAATTIA (krutongit erikseen) ja KASVIS-
KOFTAPYÖRYKÖITÄ TAI PUNAJUURI-FALAFELEJÄ (vegan,glut)! 
TSATSIKIA JA BBQ-MAJONEESIDIPPIÄ (ketsuppia ja sinappia jos tahtoo)
Kaikki on laktoositonta ja gluteenitonta
 
10-15 hlölle 10,80€ /hlö
16-30 hlölle 10,30 € /hlö
30+ hlölle 10,00 € /hlö

Mukaan saa lisämaksusta myös:
 -Coleslawsalaattia + 1€ /hlö
-Sweet chilimarinoitua kukkakaalia + 1 € /hlö
-Perunasalaattia (majoneesipohjainen) + 1€ /hlö
-Vihersalaatti + 1€ /hlö
-Suolakurkkua ja jalapenot + 1€
-Porkkana, paprika ja kurkkutikkuja + 1€ /hlö
-Lämmin lisäke +1€ /hlö ja ne ovat:
Kermaperuna tai valkosipulikermaperuna tai paahdetut perunat tai uunijuurekset
 
(lisäsalaatit katso Menu 11) 
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 MENU 7
“nyhtöö”

PULLED PORKIA ELI NYHDETTYÄ POSSUA JA BBQ-KASTIKETTA (kylmä kastike)
Mukana paahdettua sipulia (sis gluteenia), jalapenoja ja suolakurkkua
VIHERSALAATTIA JA SALAATINKASTIKETTA

LISÄKEVAIHTOEHDOT:
- kermaperunat
- paahdettua perunaa ja juureksia (kuoripäällinen pikkuperuna+ juurekset samassa)
- valkosipulikermaperuna
- hunajaiset uunijuurekset
- riisi
 
10-15 hlölle 13,80€ /hlö
16-30 hlölle 13,50 € /hlö
30+ hlölle 13,00 € /hlö

MENU 8
“vihreä valinta”

KASVIS-KOFTAPYÖRYKÄT  TAI PUNAJUURIFALAFELIT  (vegan, glut) 
KURKKU-WASABIDIPPIÄ (voidaan tehdä vegan jos tahtoo, muuten lakt, glut)
(kasvis kofta ei sis korianteria)
VIHERSALAATTIA JA SALAATINKASTIKETTA

LISÄKEVAIHTOEHDOT:
- kermaperunat (lakt,glut) onnistuu vegan
- paahdettua perunaa ja juureksia  (kuoripäällinen pikkuperuna+ juurekset samassa) (glut, vegan)
- valkosipulikermaperuna (lakt,glut) onnistuu vegan
- Uunijuurekset (lakt,glut) onnistuu vegan
- riisi (glut vegan)
 Leivän levitteeksi maidoton margariini (vegan)

10-15 hlölle 10,20€ /hlö
16-30 hlölle 9,80 € /hlö
30+ hlölle 9,20 € /hlö
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MENU 9
“jotain  lihaa”

“HÄRKÄRUUKKU” , JOKO KERMAINEN PIPPURIKASTIKE TAI PUNAVIINI-
PEKONIKASTIKE
VIHERSALAATTIA JA SALAATINKASTIKETTA

LISÄKEVAIHTOEHDOT:
- kermaperunat
- paahdettua perunaa ja juureksia (kuoripäällinen pikkuperuna+ juurekset samassa)
 - valkosipulikermaperuna
- hunajaiset uunijuurekset
- riisi
laktoositon ja gluteeniton

10-15 hlölle 19,50€ /hlö
16-30 hlölle 19,00 € /hlö
30+ hlölle 18,80 € /hlö

MENU 10
“löytyiskö kalaa?”

UUNISSA PAAHDETTUA, SITRUUNA-YRTTIMAUSTETTUA LOHTA,
VIHERSALAATTIA JA SALAATINKASTIKETTA, KURKKU-WASABI -TAI
REMOULADEKASTIKETTA (kylmä kastike)
Syöttehän lohen nopeaan, ei meinaan “boksissa parane”

LISÄKEVAIHTOEHDOT:
- kermaperunat
- paahdettua perunaa ja juureksia (kuoripäällinen pikkuperuna+ juurekset samassa)
- valkosipulikermaperuna
- hunajaiset uunijuurekset
- riisi
laktoositon ja gluteeniton

10-15 hlölle 21,50€ /hlö
16-30 hlölle 21,00 € /hlö
30+ hlölle 20,50 € /hlö
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MENU 11
“parii salaattia”

SALAATTIEN KANSSA VIHERSALAATTI + 1€
VIHERSALAATTI MIX MELONILLA +1,50 €
PATONKI JA TUOREJUUSTO  LEVITE +1 € /HLÖ

- Marinoitua fetasalaattia (lakt,glut) (feta,paprika,sipuli, oliivi,rucola, marinadi)
-Tomaatti-mozzarellasalaattia basilikaöljyllä (lakt,glut) HUOM +1€
-Pesto-pastasalaattia kanalla ja fetalla  (lakt) ei majoneesia
-Talon perunasalaattia  (ranskankerma+majoneesi+jyväsinappi) (lakt,glut)
-Kana-cesarsalaattia   (lakt,glut jos laitetaan krutongit erikseen, huom sis kala)
-Kinkku-pastasalaattia (majoneesipohjainen) (lakt)
-Savulohisalaatti joko pastapohjainen majoneesilla (lakt) TAI vihersalaattipohjainen  (lakt,glut)
-Kasvis couscous salaatti (lakt,vegan)
-Hedelmäinen juustosalaatti (lakt,glut)
- Coleslaw (sis majoneesi) lakt,glut  TAI pikkelöity kaalisalaatti (vegan,glut)
MUITAKIN VAIHTOEHTOJA LÖYTYY, TÄHÄN VAIN LISTATTU OSA

SALAATIT PÄÄRUOKANA:
Annoskoko n 2-3dl/laatu/hlö
10-15 hlölle 3,40€ /laatu /hlö
16-30 hlölle 3,20 € /laatu /hlö
30+ hlölle 3,00 € /laatu /hlö
 
LISÄSALAATIT :
(muiden menujen kanssa)
Annoskoko n 1,5-2 dl /hlö
+ 2,00 / laatu /hlö

 
 


