
Avokadoleipä pistaasilla, chiavanukas tuoreilla 

Täytetty bagel valitsemallanne täytteellä, 

      marjoilla tai hedelmillä, tuoremehu & kahvit

      pannukakut pekonilla, marjoilla ja siirapilla, 

      tuoremehu & kahvit

 

Runsas aamiaispaketti, kahvia & mehua 

Lounasbuffet ravintolan puolella 

Lounasbuffet ravintolan puolella 

Iltapäiväkahvit, smoothie & leivonnainen

Runsas aamiaispaketti, kahvia & mehua 

Lounasbuffet ravintolan puolella 

Iltapäiväkahvit, smoothie & leivonnainen

Lohi, pinaatti, kurkku & piparjuurituorejuusto (L)

Vuohenjuusto, aurinkokuivattu tomaatti, 

Avokado, pinaatti, marinoitu punasipuli & 

Täytetty bagel (valitse täyte)  

      rucola & tuorejuusto (L)

      vegemajoneesi (Ve)

 

Päivän pulla 

Macarons (2kpl / henkilö)  

Tuorepuuro kardemummalla ja marjoilla 

Leikatut hedelmät (hinta per hlö) 

Kokoushedelmät (hinta per kg) 
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Makeat

Aamiaispaketit neuvotteluhuoneisiin

Hedelmäsmoothie jogurtilla 

Marjasmoothie jogurtilla

Vihersmoothie (Ve)

Fruitie (Ve) 

Chia vanukas

Tuorepuuro

Valikoima Laitilan virvokkeita

Pienpaahtimon kahvia tai teetä 

Laitilan Virvoitusjuoma 0,33

Novelle 0,33  

Vitamin Well 0,5

Puhdistamo Kombucha 0,37

 

Parmankinkku, aurinkokuivattu tomaatti 

Briejuusto, viikunahillo & rucola (L) 

Täytetty croissant (valitse täyte)

      & rucola (L)

Kinkku, juusto & kasvis (L)

Juusto & kasvis (L) (Ve saatavilla) 

Täytetty sämpylä (valitse täyte)

3,40€

4,20€

4,50€

4,50€

5,50€

2,90€

3,50€

3,00€

3,50€

4,50€

 

Suolaiset

Smoothiet & muut

Juomat

Paketit neuvotteluhuoneisiin

6,50€

3,50€

3,50€

3,50€

3,50€

4,50€

4,50€

6,50€

5,50€

12,90€

13,90€

Vallila

Fifth Avenue

Waking up in the morning

Afternoon tea

Make my whole day

22,50€

22,50€

32,50€



Tilaukset sähköpostitse osoitteeseen hello@aliceitalian.fi

Räätälöimme myös tarvittaessa menun ulkopuolelta sopivat tarjoilut toiveidenne mukaan!

Tilausten sujuvuuden ja raaka-aineiden saatavuuden varmistamiseksi toivomme tilausta 2 arkipäivää ennen
tilaisuutta, kuitenkin viimeistään edellisenä arkipäivänä klo 14.00 mennessä.

Saman päivän tilaukset toteutamme mahdollisuuksien mukaan. Pikatilauslisä saman päivän tilauksiin 25€.

Voitte joko noutaa valmiit tuotteet sovittuna ajankohtana ravintolastamme tai voimme toimittaa tarjoilut
sovittuun kerrokseen. Toimitusmaksu 15€.

Tarvittaessa meille voi soittaa ravintolaan numeroon 0400 513 933.

Edellisenä tai samana päivänä peruuntuneista tilauksista veloitamme ruokien osuuden tilauksesta.

Klo 7.45 aikaisempiin cateringtoimituksiin veloitamme hinnaston lisäksi henkilökuntakustannukset 38€ /h.

Klo 16.30 jälkeisiin cateringtoimituksiin veloitamme hinnaston lisäksi henkilökuntakustannukset 38€ /h.

Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäverot 14/24%. 
 

 

 

 

 

 

Tilaus- ja toimitusehdot
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