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Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja lähetämme pohdittavaksenne seuraavaa: 

 

Aika 10-11.6.2011 kello. 9-18   Somtime tapahtuma 2011 

Paikka Design Factory otaniemi   Miikka salavuo    

Henkilömäärä 250 (tarkentuu)   miikka@miikkasalavuo.fi 

Tapahtuman ruokailu      
Sosiaalisen median tapahtuma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perjantai ja lauantai 10-11.6.2011 somtime tapahtuman ravintola palveluiden  järjestelyt. 

 

Rakennamme teltan ulos johon tarvitsemme 3- 4 pöytää tarjoilupöydiksi. 

 

Kokopäivän teltasta on myynnissä seuraavia tuotteita  kello 9-18 ( tai tapahtuman 

aukioloajan) 

 

- Kahvia/Tee 1,50€ 

- Täytettyjä sämpylöitä 2,5€ ( juusto ja kinkkusämpylöitä) 

- Kahvi/tee ja sämpylä 3€ 

- Tuoremehupulloja 1,50€ 

- Limut, vissyt 0,5l 2,5€ (sinebrykoffin tuotteet)  

- Vesipullo 2€ 

- Pullia tai jotakin makeaa kahvin kanssa 1,5-2€ 

- Pillimehuja 1€ 

- Kioskituotteita? 
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Lounas kello 12-14 kumpanakin päivänä. 

 

Paistamme teltassa pannuilla lounas ruoan. 

 

Ruoka tulee kolmelta pannulta, jokaista ruokaa on yhdellä pannulla. 

 

Perjantai 10.6.2011 

 

- Itse valmistettuja lihapullia kermakastikkeessa 

- Kasvispannua yrtti-tomaattikastikkeessa ( paprikaa eri värejä, kesäkurpitsaa, 

sipulia, porkkanaa, herkkusieniä, maissia) 

-  Paahdettua varhaisperunaa 

 

Lauantai 11.6.2011 

 

- Kananrintaa ja itse valmistettua BBQ kastiketta, ranc kastiketta 

- Falafel – kik-herne kasvispyöryköitä tomaattikasteessa ja linssimuhennosta 

- Paistettua yrtti riisiä 

 

Kumpanakin päivänä tarjolla myös kylmäpöytä. 

 

- Viher-yrttisalaatti ja dressing 

erillaisia salaatteja, yrttejä, rucolaa. 

 

- Tomaatti- sipulisalaatti 

Tomaattilohkoja 

marinoitua punasipulia 

 

- Leipää ja levitettä 

 

Ruokia on mahdollisuus vaihtaa, jos ruoat eivät ole sellaisia mitä olitte ajatelleet. 

 

Ruokailu tapahtuu kertakäyttöisillä lautasilla, haarukalla.  

Ruokailu onnistuu hyvin seisten. Meidän kautta on mahdollisuus tuoda muutama 

pystypöytä, jossa on helpompi syödä. 

 

 

Lounas on hinnaltaan 8,50€ /hlö 

Lounas ja limu/vissy/vesipullo yhteishintaan 10€/hlö 
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Kaikki valmistamamme ruoat ovat vähälaktoosisia tai laktoosittomia. Tarvittaessa 

huomioimme erikoisruokavaliot, joista olemme saaneet tiedon. 

 

Meidät valittaessa teetämme valmiiksi lounaslippuja joita ihmiset voivat ostaa 

ennakkoon.  

 

Tapahtumaan kaikki kalusteet ja tarvikkeet järjestyvät meidän kautta. 

Jos ruokatelttaan onnistuu 3-4 pöytää tapahtumapaikalta, auttaa meitä.  

 

Toivottavasti tarjouksemme miellyttää teitä, ja pääsemme tekemään ruokaa 

aidoista raaka-aineista ja tuomaan makuelämyksiä ihmisille. 

 

Ei pelkkä ruokailu vaan hyvä mieli ja muisto tapahtumasta. 

 

Jos teillä tulee mitä tahansa kysymyksiä tai mietintöjä tarjouksen suhteen, ottakaa 

yhteyttä minuun, vastaan mielelläni. 

 

 

Ystävällisin terveisin 

 

Manodeli Catering  

Heli Mannonen  

heli@manodeli.com 

040-1835557 

 

 

 


