KOKOUSTUOTEHINNASTO 2019
Fazer Food Services Oy

Tasokkaat ja monipuoliset ravintolat sekä catering-palvelut ovat käytettävissä kaikissa Technopoliksen
tiloissa. Hinnat sis alv 0 %.

Aamiainen ja brunssi
Aamiainen (13,00€/hlö)
Vastapaistettua leipää, levite,
leikkeleet,kananmuna, tuoremehua. Fazerin
sininen suklaamakeinen 3 kpl. Kahvia ja teetä.

Brunssi (19,40€/hlö)
Trendikäs brunssi .

Lounas
Lounas ravintolan buffetpöydästä
(10,40€/hlö)

Lounas Grill tai avokeittiö (12.70€/hlö)

Lounas ravintolan valikoiman mukaan

Lautasannos ravintolan grillistä ravintolan
valikoiman mukaan

Lounas tarjoiltuna buffetpöydästä
(19,90€/hlö, min. 20 hlö)

Lounas tarjoiltuna (28,60€/hlö)

Lounas ravintolan päivän valikoimasta 2
pääruokaa sekä jälkiruoka mikäli se sisältyy
ravintolan lounaspakettiin. Buffet
pöytään katettuna toimitettuna kokoustilaan tai
sen lähettyville.

Tarjoiltu edustuslounas ravintolan päivän
valikoimasta. Alkuruoka, pääruoka ja
kahvi+makea tuote)

Lounassalaatti (13,40€/hlö)
Salaattiannos, päivän kasviskeittoa ja tuoretta
leipää buffetpöydästä

Lounasleipä (13,40€ /hlö)
Runsas haarukalla ja veitsellä syötävä lounasleipä.

Technopolis Linnanmaa
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Valittavana liha/kala/kana tai kasvis vaihtoehto.

Muut tarjoilut
Päivän suolainen kahvileipä:
Runsas voileipä/ sämpylä (kinkku-juusto/ kasvis)
4,70 €

Suklaakonvehteja:
Fazerin suklaakonvehdit
3,80 €

Päivän suolainen kahvileipä (Premium):
Bagel/ciabatta,/croissant
(savulohi/poro/härkä/tofu)
6,20 €

Valikoima pähkinöitä ja pikkusuolaisia:
Pähkinäsekoitus 50 g, siemennäkkäri 30g +dippi
3,30 €

Päivän makea kahvileipä:
Ravintolan kausituote
4,70 €

Kuivattuja hedelmiä ja marjoja:
Hedelmiä ja karpaloita 50g/annos
3,30 €

Päivän makea kahvileipä (Premium):
Juustokakkua ja marjoja /leivos
6,20 €

Kauden leikattuja hedelmiä
Hedelmäpalat 100g/hlö. 3 eri hedelmää.
4,70€

Suolaiset tapakset
Annos sisältää 3 erilaista
tapasta/hlö ravintolan valikoiman mukaan
13,40 €

Kauden pilkottuja kasviksia:
Kasvikset dippipaloina (100g) ja dippikastike.3 eri
kasvista
4,80 €

Keksivalikoima 3 kpl
3,40 €

Juomat
Kahvia ja teetä
3,30€
Kivennäisvesi 0,5l
3,50€
Virvoke 0,5l
3,50 €

Kahvia lisätilaus litroittain
7,20 € /toimittetu litra
Tuoremehu 1l
6,80 €
Tuoremehu 200ml
3,10 €
Smoothie, hedelmä-, marja- tai kasvissmoothie
3,90€

Tilaaminen ja toimitus
Pyydämme tilaukset viimeistään toimitusta edeltävänä arkipäivänä kello 14:00 mennessä. Tämän jälkeen
saapuneista tilauksista veloitamme pikatoimituslisän 8,77€ /tilaus. Mikäli toimitukseen jää aikaa alle 1 tunti on
pikatoimistuslisä 17,54 €/tilaus. Pikatoimitusten osalta ravintola pidättää oikeuden tuotemuutoksiin.
Toimitamme tilaamanne palvelut veloituksetta sovittuun tilaan ravintolan normaalina palveluaikana ma-pe
8:00-16:00. Muuna ajankohtana veloitamme tarjoiluveloituksen 31,45 €/alkava työtunti/tarjoilija. Tarjoilityön
minimiveloitus on 4 tuntia. Lauantaisin, aattopäivisin, arkipyhisin sekä sunnuntaisin huomioidaan
työehtosopimuksen mukaiset lisät.
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