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LAPI - Talon tilausvalikoima sisältää valmiiksi mietittyjä 

kokonaisuuksia, jotka tarjoavat perinteisiä pohjolan 

makuelämyksiä ja makuja maailmalta. Tilausvalikoiman lisäksi on 

tilattavissa myös muita vaihtoehtoja, näitä voitte tiedustella 

henkilökunnalta. 

 

Tilausvalikoima ja hinnat ovat voimassa 31.12.2018 asti. Kaikki 

hinnat sisältävät arvonlisäveron 14 %. Pidätämme oikeuden 

hinta- ja valikoimamuutoksiin. 

 

Nautinnollisia makuhetkiä! 

 

Toivottaa, 

LAPI-Talon Sodexon henkilökunta  
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Tarjoilu kokoustiloissa/Anniskelualueella 
 

Alkoholittomat juomat   
 
Kahvi/tee katettuna 3,70 €   
Tuoremehu 30 cl  3,00 €                                       
Virvoitusjuoma/Kivennäisvesi 50 cl  3,70 € 
Talon oma marja tai hedelmäsmoothie 30 cl 4,20 € 
 

 
Alkoholi juomat   
 
Olut 5,00 €   
Siideri  5,20 €  
Lonkero 5,50 €                                      
Puna,valko,kuohuviini  38.00 € 
Piccolo viini 8,90 € 
  

 
 
Makeat tarjottavat 
 
Konvehdit 3 kpl/annos  2,50 € 
Pikkuleivät 2kpl/annos 2,50 €   
Päivän pulla 3,30 € 
Makea piirakka  4,90 € 
Kakkupala/Leivos 5,50 €   
Hedelmälohkoja annos/hlö 4,40 €   
Jogurtti tai rahka sekä yksi lisuke;  
hedelmiä, marjoja, mysliä 4.10 € 
Päivän pieni makea 4,20 € 
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Suolaiset tarjottavat 

 
Talon pieni suolainen  4,20 € 
Täytetty sämpylä (pieni/iso) 4,20€/5,20 € 
juusto-, kasvis- tai lihatäyte    
Voileipä  (Ruis-tai kaura-pellavaleipään) 6,50 € 
juusto-kasvis- tai lihatäyte   
Täytetty rieskarulla -  5,00€ 
kasvis- tai kinkkutäyte    
Lounasleipä  12 € 
Katkarapu-, lohi- tai paahtopaistitäyte   
Karjalanpiirakka+munavoi 4,20 € 

 
 

                
 Talon suolaiset piirakat ”Meillä tehtyä” 
 

Talonpiirakat tilattavissa 48 h ennen tilaisuutta, min. 4 henkilöä. 
 
Vuohenjuusto-kasvispiiras  
Kinkkupiiras  
Lohipiiras  
Kreikkalainen kasvispiiras 10€ / hlö 
sisältää vihersalaatin 
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Aamiaiset 

 

Mannermainen aamiainen  18,00€ 

Tarjoillaan vain buffettina tai ravintolassa. 
Minimihenkilömäärä on 20 henkeä 
Leipävalikoima: ruisleipää, talon leipää  
minicroissanteja ja hilloa tai sulhaspiiraita & munavoi 
Tuoreita vihanneksia   
Hedelmälohkoja 
Maalaispalvikinkkua ja juustoa  
Pieni makea kahvileipä  
Munakokkelia ja paistettua pekonia    
Tuoremehua 
Kahvia/ teetä 
 

Hyvää oloa! -aamiainen  15,00 € 

Tarjoillaan myös kokoustilaan  
Minimihenkilömäärä on 10 henkeä 
Leipävalikoima: ruisleipää, talon leipää 
minicroissanteja  ja hilloa tai sulhaspiiraita & munavoi 
Tuoreita vihanneksia   
Hedelmälohkoja  
Talon smoothie 
Graavilohta ja kalkkunaleikkele 
 

  
          Kokoa itse! Voileipä buffet kokoustilaan 6,80 € 
 Minimihenkilömäärä on 10 henkeä 
 Leipävalikoima: ruisleipää, talon leipää ja levitettä 
 palvikinkkua, juustoa, tomaattia, kurkkua, 
 paprikaa ja salaattia 

 
 Lisää valikoimaan lisähinnasta 

 
- Kokonainen hedelmä  1,00 € 
- Talon smoothie (marja tai hedelmä)  2,50 € 
- Tuoremehu   2,00 € 
- Jogurtti+ yksi lisuke (marja, mysli tai hedelmä) 2,50 € 
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Cocktailpalat  
Tilattavissa 48 h ennen tilaisuutta min. 10 henkilöä 
 
Aurajuusto-viikunaleipänen L 
 
Vuohenjuustobruschetta L 
 
Tomaatti-helmimozzarellavarras L 
 
Leipäjuusto & hilloke L,g 
 
Feta-tapenade –täyte leivospohjalla L 
 
Tsatziki-hummustäyte leivospohjalla L 
 
Sienisalaattileipäset 
 
Lohi-wasabileipäset L 
 
Mätimoussenapit L 
 
Savupalvi-rieskarullat L 
 
Toast skagen L 
 
Poro toast L 
 
Pestomarinoitu lihapullavarras L 
 
 4,20 € / kpl 
 
 12,00 € / 3 kpl 
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Buffetit 

 
Illanistujaisiin ja saunailtoihin suunnitellut buffet-kokonaisuudet 
voidaan tarjoilla sauna- ja kokoustiloissa.  
Minimihenkilömäärä on 10 henkeä. Tuotteet tulee tilata viimeistään 
48 h ennen tilaisuutta. 

 
Salaattibuffetit  
Kaksi erilaista salaattia valintasi mukaan  19,00 € /hlö 
Lisäsalaatit valintasi mukaan (á hinta) 5,00 €/hlö 
 
Salaattibuffetteihin sisältyy talon leipää ja levite. 
 
Antipasto-pastasalaatti M   
Kalamataoliivi, artisokansydämiä, aurinkotomaattia, pastaa, 
vinaigrette 
 
Tomaatti-mozzarellasalaatti L,g  
Kirsikkatomaatti, helmimozzarella, basilika, vihersalaatti, 
pinjansiemenet 
 
Kreikkalainen salaatti L,g  
Kirsikkatomaatti, kurkku, marinoitu sipuli, oliivi, fetajuusto, yrttejä, 
salaattia, paprikaa 
 
Pähkinä-aurajuustosalaatti L,g  
Hunajaglaseerattuja pähkinöitä, kirsikkatomaattia, mangoa, 
aurajuustoa, salaattia, pinaattia, kevätsipulia 
 
Maalaissalaatti pekonilla M,g  
Perunaa, kananmunaa, ruohosipulia, kevätsipulia, pekonia, 
kapriksia, yrttejä, kirsikkatomaattia, paprikaa 
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Cobb-salaatti broilerilla M,g  
Kananmuna, avokado, tomaatti, sipuli, pekoni, aurajuusto, 
broileri, salaatti 
 
Caesarsalaatti L(g)  
Kanalla, katkaravuilla, lohella tai pekonilla - valinnan mukaan 
Salaattipohja:Caesarkastiketta, parmesanjuustoa 
Romainesalaattia, krutonkeja (ilman krutonkeja gluteeniton) 
 
Savulohisalaatti M,g  
Herne, tomaatti, kurkku, tilli, salaatti, kananmuna, savulohi 

 
Talon vihreäsalaatti 
salaattia, tomaattia, kurkkua  
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Salaattibuffetit 

Salaattibuffet rakentuu maistuvasta Caesar- tai 
Vihreäsalaattipohjasta, jonka jokainen voi täydentää makunsa 
mukaan lisätäytteillä.  
Salaattibuffetteihin sisältyy talon leipää ja levite. 
 
Minimihenkilömäärä on 10 henkeä.  
Tuotteet tulee tilata viimeistään 48 h ennen tilaisuutta. 
 
Valitse haluamasi salaattipohja sekä                  18,90 €  
3 täytettä valintasi mukaan   
Lisätäyte valintasi mukaan (á hinta)              4,00 €/henkilö 
 
Caesar-salaattia tai Talon vihreä salaattia 
 

- Marinoituja antipastovihanneksia – paprikaa, herkkusieniä, 
artisokkaa ja munakoisoa  

- Uunipaahdettua lohta paloina 
- Yrttipaahdettua broileria paloina 
- Chilimarinoituja lihapullia 
- Tonnikalaa  
- Pestomarinoitua mozzarellaa 
- Paahdettuja pähkinöitä ja siemeniä  
- Fetajuustoa  
- Aurajuustoa 

 
Juustovalikoima  9,50 € / henkilö  

Minimihenkilömäärä on 10 henkeä 
 

- Briejuusto L,g 
- Mustaleima emmental L,g 
- Aurajuusto L,g 
- Digestive-keksit (jouluaikaan piparkakut) ja hilloketta  
- Kauden hedelmä 
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Makkaravalikoima  20,00 € / henkilö 

Minimihenkilömäärä on 10 henkeä 
 
Nübergin pikkumakkarat (bratwurst) M,g 
Hirvimakkara M,g 
Kabanossi M,g 
Talon coleslaw 
Talon perunasalaattia L,g  
Sinappi ja ketsuppi 
Vihersalaattia ja talon sa laatinkastiketta 
Talon leipää ja levitettä 
 
Valikoima sisältää 1kpl/makkaralaji/hlö 
eli 3 makkaraa/hlö 
 
Lisämakkarat 1,00€/henkilö/kpl 
 
tai  
 
Salaatti Buffettiin täydennystä 5,00€/salaatti/henkilö 
 
 

 
 

Kiusaukset à 19,00 € /henkilö  

Minimihenkilömäärä on 15 henkeä 
 
Sisältää vihreää salaattia ja talon salaatinkastiketta  
Talon leipää ja levitettä. 
 
Kiusaukset valinnan mukaan: 
Kinkku-pekonikiusaus L,G ja punajuurilohkot  
Lohikiusaus L,G ja cocktailkurkut   
Kasvis-vuohenjuustokiusaus L,G ja salsaa     
 
Kahdella eri kiusauksella valinnan mukaan + 8,00 € /henkilö 
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Texmex Buffet  
Minimihenkilömäärä on 20 henkeä 
 
Vehnätortilloja sekä nachoja. 
Cuacamolea,ranskankermaa, tomaattisalsaa 
(kaikki kastikkeet G, ranskankerma L)  
paahdettuja papuja, sipulia ja paprikaa M,G 
Salaattia, kurkkua 
 
 
Täytteet valinnan mukaan: 
Pulled pork bbq (possua) M,G  
Hedelmäinen pulled chicken (kana) M,G 
Nyhtökaura 
Chilillä maustettua jauhelihatäytettä M,G  
 
Kahdella täytteellä  20,00 € 
Kolmella täytteellä  28,00 € 
 

Uuniperunabuffet   
Minimihenkilömäärä on 10 henkeä 
 
Vihersalaattia ja talon salaatinkastiketta 
Talon leipää ja levitettä 
    
Broileri-currymajoneesi L,G    
Katkarapufraiche L,G    
Tsatsiki-fetajuustotäyte L.G 
Savulohitäyte 
Palvikinkkutäyte 
 
Kahdella täytteellä  16,00 € 
Kolmella täytteellä  22,00 €  
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 Sormiruokabuffet  
Minimihenkilömäärä on 10 henkeä 
 
Vihersalaattia ja talon salaatinkastiketta M,G 
Chilidippi ja sinappi L,G 
Talon leipä ja levite  
 
- Pestomarinoidut lihapullat L  
- Tahmaiset porsaanribsit L,G  
- Minimakkara (Nubergin bratwursta) L,G 
- Bbq marinoitua broilervarrasta 
- Herkkusieni-kasvisvartaat  
 
Kahdella tuotteella 16,00 € 
Lisätuotteet (à hinta) 4,00 €  
 
Tähän kokonaisuuteen voit valita myös 
salaattibuffet valikoimasta lisäsalaatin 5,00€/hlö 
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Oman keittiön kakut 
 

Tuotteet tulee tilata viimeistään 72 h ennen tilaisuutta. 
Myymme vain alla olevien henkilömäärien kokoisia kakkuja. 
 
Juustokakku 10 hlö 40,20 €  
mango,vadelma,mansikka 
Täytekakku 10 hlö  40,20 €  
mansikka,vadelma, hedelmä, kinuski, suklaa  
Täytekakku 20 hlö 73,40 € 
mansikka,vadelma, hedelmä, kinuski, suklaa  
Täytekakku 30 hlö  113,50 € 
mansikka,vadelma, hedelmä, kinuski, suklaa   
 
Voimme valmistaa makeat kakkumme myös gluteenittomina ja 
laktoosittomina 
 
Gluteenittomasta kakusta perimme lisähinnan 5,00€ 
 
Voileipäkakku 10 hlö  42,60 € 
kasvis, lohi, kinkku (tilaus 48 h ennen)   
Voileipäkakku 20 hlö  83,60 €  
kasvis, lohi, kinkku (tilaus 48 h ennen)  
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 Kokoa oma lämminruoka menu 
Minimihenkilömäärä on 20 henkeä 
Tarjoillaan vain buffettina tai ravintolassa 

 
 Buffettiin sisältyy lämpimät kasvikset, talon leipä ja levite  

 
Alkuruuat 
- Vihersalaattia yrteillä ja mustikoilla N,g 
- Fetajuusto-linssi-kasvissalaatti L,g 
- Lasimestarin kasvikset M,g 
- Antipasto-pastasalaatti M 
- Caessarsalaatti kanalla, pekonilla tai katkaravuilla L (gluteeniton ilman 

krutonkeja) 
- Paahdettu punajuuri & paistettu vuohenjuusto –salaatti 

 
Pääruoat 
 
- Paahdettua broilerinrintaa ja täyteläinen tomaattikastike L,g 

& Vuohenjuustoperunat L,g 
- Ylikypsää porsaanniskaa ja dijonkermakastike L,g & 

mausteiset perunalohkot M,g 
- Yön yli paahdettua härän paistia M,g ja olutkastiketta L & 

gratinoitua kukkakaalia L,g  
- Skagengratinoitua uunilohta ja sitrusöljyä L,g & voissa 

kiepautetut tilliperunat L,g 
- Tofu-kasvistäytteiset paprikat juustokuorrutuksella L,g ja 

tsatsiki L,g & pesto-pähkinäcouscous M    
 

 Jälkiruoat 
 

- Uuniomenat ja vaniljakastiketta L,g 
- PannaCotta ja marjakimara L,g 
- Juustokakkua ja marjoja 
- Marjoja ja kinuskia L,g 
- Suklaa petit fours L  

 
Perushinnoittelu 
1 alkuruoka, 1pääruoka ja 1 jälkiruoka 
Yhteensä 31,20€/henkilö 
 
Lisä alkuruoka tai jälkiruoka + 5,00€ 
Lisä pääruoka +8,00€ 


