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Menu I
Täytekakku
Pullakranssi

5,00 € /hlö

Menu II
Yrttinen vihreäsalaatti
Voileipäkakku (voi ottaa 2 erilaista)
Täytekakku
Pullakranssi

10,00 €/hlö

Menu III
Lohi- ja kasvispiirakka
Vihreä sekä ruokaisa salaatti
(kana, lohi tai paahtopaisti)
Täytekakku
Pullakranssi
Pikkuleipiä

12,00 €/hlö

--

Täytekakku vaihtoehdot:
mansikka, vadelma, hedelmä tai kinuski sekä erilaisia hyytelökakkuja esim. valkosuklaa-tuorejuustokakku

Voileipäkakku vaihtoehdot:
kasvis, katkarapu, kala (kylmä- tai lämminsavulohi) tai liha (kinkku, savuporo)

Menujen minimihenkilömäärä on 20. Osallistujien määrän ollessa alle 20 henkilöä hintoihin lisätään 20 %.
Hinnat ovat voimassa asiakkaan noudettua tarjoilut sovitusta paikasta.
Toimitus pääkaupunkiseudulle ja Uudellamaalla 50,00 €.
Hinnat sisältävät voimassaolevan alv:n

.
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Perinteinen menu 

Kylmäpöytä
(valitse 10 vaihtoehtoa + perunat ja leivät/ levitteet)

Tervasilakkaa
Sinappisilakkaa
Siikatartar
Katkarapuja chilikastikkeessa
Konjakkigraavattua lohta
Tervagraavattua lohta
Marinoituja kasviksia
Marinoituja sieniä
Perinteisiä lihapyöryköitä
Lammaspyöryköitä
Palvattua kinkkua herukkahyytelöä
Kana-pastasalaattia
Keittiömestarin kirkas perunasalaatti
Viher-yrttisalaattia
Keitinperunat
Leipäpöytä ja levite

Pääruokavaihtoehdot

(valitse 2 vaihtoehtoa + lisäkkeet perunagratiini ja pariloidut kauden kasvikset)

Savustettua lohta pinaattipedillä
Karjalanpaistia, keitinperunat
Riistakäristystä, perunasosetta, puolukkasurvosta
Paahtopaistia punaviinikastiketta
Currykanaa
Juuresratatouille

Kakkuvaihtoehdot
(valitse 1 kakku)

Täytekakkua, (mansikka, vadelma, suklaa, Tiramisu tai kinuski)
Tuorejuustomoussekakut

--

35,00 €/hlö

Menun hinta on yli 20 henkilön tilauksille.
Osallistujien määrän ollessa alle 20 henkilöä hintoihin lisätään 20 %
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Kaikki hinnat ovat mainittuna alv 0% Ruokapalveluihimme lisatään alv 14%
Muihin palveluihimme lisatään alv 24%
Alla Base Cateringin bu�et menuehdotelmat:

Menu 1

Yrttinen vihersalaatti ja dijonvinaigrette (M,G) Uunikuivattuja tomaatteja, mozzarellaa ja rucolaa (G) 
Lehtikaali kikhernesalaatia ja sitrus-tahinikastiketta (M,G) Jokirapucaesar (L,G)
Lämminsavulohta, perunaa ja piparjuuriaiolia (M,G) Salviapaahdettua broileria, pastaa ja 
romescokastiketta (M) Talon foccaccia ja tuorejuustolevite (L) Täytekakku
Kahvi, Tee
32,00€ (36,48€ sis alv 14%)

Menu 2

Värikas vihersalaatti ja sitrusvinaigrette (M,G) Yrttinen perunasalaatti (M,G)
Savustettua punajuurta, vuohenjuustoa ja pinjansiementa (G) Paahdettua broileria ja 
tabbouleh-salaattia (M) Lohipastramia ja tilli aiolia (M,G)
Mureaa paahtopaistia, kauraa ja marinoituja juureksia (M,G) Talon foccaccia ja tuorejuustolevite (L) Täytekakku
Kahvi, Tee
35,00€ (39,9€ sis alv 14%)
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Hinnat sisaltävät yksinkertaisen ruokailuastiaston

Toimitus pääkaupunkiseudulle 60,00€ / suunta + alv 24%

Näma menut ovat ehdotelmia ja mielellään kuulen teidän toiveenne ja mielipiteenne palveluistamme

Käytamme kaikkien ruokatuotteiden valmistuksessa pääsääntoisesti laktoosittomia-tuotteita. 

Mikäli jotain tuotetta ei ole mahdollista valmistaa laktoosittomana, ilmoitamme siitä.
Pyrimme ottamaan huomioon myös kaikki ruoka-aineallergiat.

Pyydämme ilmoittamaan kaikki ruoka-aineallergiat 7vrk ennen tilaisuutta.
www.Basecatering.� Asentajankatu 5 A 00880 Helsinki
email. Myynti@basecatering.� 
Tel. 010 524 8210 

Henkilökunta (bu�et)
Henkilökunnan työtunnit veloitetaan toteutuneen tuntimäärän mukaan. 
Tarjoilijoista veloitamme: 31,00€ / tarjoilija / h (38,44€ sis. alv 24 %) (ma - la klo 07-24)
37,50€ / tarjoilija / h (46,50€ sis. alv 24 %) (ma - la klo 24–07)
57,00€ / tarjoilija / h (70,68€ sis. alv 24 %) (sunnuntai seka pyhäpäivät)
Minimi 4h/ tarjoilija (suositus 1 tarjoilija 25-30 hlolle)

Halutessanne kokki paikan päällä tarjoilemassa ruokaa 40,00€/h (49,60€ sis. alv 24 %)
Toimituksen yhteydessä pelkkä esillelaitto omatoimi tilaisuuksissa a 35€ + alv 24%
Tarjoilijasuosituksemme tilaisuuteenne henkilömääränne huomioon ottaen on 1-2 tarjoilijaa,
riippuen henkilömäärastä
Arviomme henkilökuntamme tyotunneista tilaisuudessanne on 20 tuntia, juhlien alkaessa
kello 14.00 ja paattyessa kello 16.00. Valmisteluja varten tulemme paikan päälle 1-2 tuntia ennen 
tilaisuutta ja loppusiivous osaltamme kestää 1-2 tunnin juhlien jälkeen.
Tämä arvio käsittää tilaisuuden valmistelun n.2 tuntia, tarjoilutyöt n.4 tuntia seka loppusiivouksen n.1 tuntia.
TÄMÄ ARVIO ON LASKETTU TARJOUKSEN HENKILÖMÄÄRÄN MUKAAN 30 hlöä
Tarjoilumuoto
Tämä tarjous on laskettu siten, etta tilaisuutenne on tarjoilumuoto on bu�et noutopöytä. 
Nämä työtunnit ovat laskettu täman tarjouksen mukaisen henkilömäärän mukaan.
 Pyydämme huomioimaan henkilömäärän muutokset lopullisessa työtuntimäärassä.
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Ruokailuastiasto

Ruokailuastiasto kuuluu menun hintaan. Ruokailuastiasto käsittää posliinisen astiastonruokalautasen, 
ruokahaarukan, ruokaveitsen, viinilasin, vesilasin ja jälkiruokasetin + paperinen servetti (perus värit).
Lisälaseista sekä muusta lisäastiastosta veloitamme astiahinnastomme mukaisesti.
Jos asiakas haluaa käyttää talon omaa astiastoa, vahennetään menun hinnasta -1,50€ / hlö

Pöytäliinat ja lautasliinat

Vuokraamme kangaslautasliinoja 1,50€/kpl
Vuokraamme kangaspöytöliinoja 8,00€/pöytäliina (1,4X2,0m = 4hloa). 
Vuokraamme kangaspöytäliinoja 10,00€/pöytäliina (1,4X2,0m = 6hloa).

Kuljetukset

Ruokakuljetuksista veloitamme pääkaupunkiseudulla 60€/ suunta. (sis. Toimitus ja nouto)
Lisä- ja muut kuljetukset hinnaston mukaisesti

Tarjouksen voimassaoloaika, varaus ja peruutusehdot .
Tarjous ja alustavavaraus on voimassa 7 vrk lähetyksestä. 

Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin. 

Tapahtuman laskutus toteutetaan 50% ennen tilaisuutta ja
loppuosa tilaisuuden jälkeen.

Laskutuslisä 7 € / lasku (8,70€ sis. alv 24 %)

Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus ilman erityista syytä:
1. Viimeistään 30 vrk ennen palvelun alkamista. Tälin pidatetään 20% tilattujen palvelujen kokonaishinnasta.
2. Myöhemmin kuin 30 vrk, mutta kuitenkin viimeistään 15 vrk ennen tilaisuutta, veloitetaan 40% tilattujen 
palvelujen kokonaishinnasta.
3. Myöhemmin kuin 14 vrk, mutta viimeistään 8vrk ennen tilaisuutta veloitetaan 80 % tilattujen 
palvelujen kokonaishinnasta
4. Myöhemmin kuin 7 vrk ennen tilaisuutta veloitetaan tilatut palvelut kokonaisuudessaan.
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Finger Food, suolaisia varataan yhteensä 8 kpl /henkilö

”Baltic Chic” 24 €/hlö

Jokirapuskagenia mallasleivällä
Savusiika-piparjuurimoussea paahdetulla perunalla
Kantarelli-omenatartaria Åbyn Kartanon ruislastulla (vegaaninen)
Pienet porowallenbergit tikussa, karpalomajoneesi 

”Design Deli ”20 €

Rapu-sitrusaioli toastadat
Parmankinkku-dijoncreme crostinit
Briejuustoa, ruusunterälehtihilloa ja vadelmaa mallasleivällä
Punajuurihummusta, karamellisoitua pecanpähkinää ja lupiininversoa crostinilla

Fork Food

”Flow Fusion” 28€/hlö

Kasviskevätkääryleet, omena-inkiväärichutney 
Kylmäsavulohi-wasabicreme mallascrostinit 
Rapu-tabouleh salaattia-couscousia, semikuivattua ja tuoretta tomaattia, punasipulia ja 
grillattuja tiikerirapuja, lehtipersilijaa  
Soija-inkivääriglaseerattua kanaa, minttu-ananassalsaa 
Fenkoli-tuorekurkku-kaali ”kimchi”

FLOW CATERING 6.
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”Scandinavian Chic” 32,50€ 
Kurkku-piparjuuriminitoast, hillottua punasipulia 
Mini toast skagenit-raputartaria crostinilla, mätimoussea 
Savulohta ja sitruscremeä Rosalan limpulla
Härkäpastaramia ja remouladea
Kevätperuna-parsasalaattia, hollandaisemajoneesia
Vuohenjuustosalaattia- raikasta vihreää salaattia, paahdettua vuohenjuustoa, punajuurta ja
päärynää, sitrusvinaigrettea 

Bu�et-tarjoilu

”Mediterranean” 40 €

Tiikerirapua ja avokado-chili-koriantericremeä toastadalla
Parmankinkku-dijoncreme crostinit
Hunaja-yrttimarinoitua kanaa   
Vesimelonicarppaciota, fetaa ja balsamicosiirappia
Raikasta versosalaattia, kasviksia ja yrttiöljyä
Sahramifoccaciaa  
Pääruokana bu�et-pöydässä 
Miedossa lämmössä pitkään haudutettua häränrintaa, bbq-kastiketta
Peruna-parmesangratiinia
(kasvissyöjille Ratatouille)
 

”Scandinavian Chic” 44 € 

Mini toast skagenit-raputartaria crostinilla, mätimoussea 
Savulohta ja sitruscremeä Rosalan limpulla
Paahtohärkää ja remouladea 
Kantarelli-omenasalaattia
Vuohenjuustoa, päärynää ja mansikkaa – paahdettua vuohenjuustoa, marinoitua päärynää ja
tuoreita mansikoita, sitrus-hunajavinaigrette
Maalaisleipää ja tuorejuustodippiä
Pääruokana tarjoillaan samanaikaisesti
Ylikypsää karitsan entrecotea,savu-timjamikastiketta 
Perunaa ja kukkakaalia ”aloo gobi”
(Kasvissyöjille Juurestorni) 
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Makeaa ja kahvi: 

Tilaamme kakut yhteistyöleipomoistamme toivomanne makumaailman mukaan.

Moussekakut makuina mm. suolapähkinä-suklaa, passion-vadelma, mango-lime, 
vadelma-valkosuklaa 5,5€/hlö
kakut mm. raparperi-marenki, passion-tummasuklaa, lime-passion tuorejuusto, perinteiset 
kermakakut(vadelma, mansikka, kinuski) 5,5€/hlö
Pienet marjataraletit    2,5 €/kpl 
macaronsit (mm.vadelma, pistaasi, passion)       1,75 €/kpl
vaahtokarkit (mustikka, salmiakki, vanilija, vadelma) 1 €/kpl

Kauttamme tilattuna hoidamme kuljetukset ja tilauksen puolestanne, voitte myös tilata kakun omasta 
suosikkileipomostanne tai hoitaa niiden hankinnat itse
Flow’n Hedelmä tai marja Pavlova (marenki-kermakakku, johon voitte valita 
hedelmäisen tai marjaisen koristelun) 5€/hlö 

 
Erikoisruokavaliot:

Ruokavaliot gluteiiniton, maidoton, kasvis, pähkinätön ja vegaani huomioimme ilmoittamanne 
henkilömäärän mukaan ja valmistamme mahdollisuuksien mukaan korvaavat tuotteet.
Moni allergiset erikoisruokavaliot huomiomme mahdollisuuksien mukaan, muita kuin allergiaan 
perustuvia toiveita emme valitettavasti pysty huomioimaan.  

Muuta:

Astiat 3-6 €/hlö menukokonaisuudesta riippuen
Juomat sopimuksen mukaan

Toimitusehdot:

Tarjous on voimassa  x.x. saakka ja sen hinnat min xx vieraalle
Tarjous on voimassa kokonaisuutena 
Henkilömäärän vahvistus 10 päivää ennen tilaisuutta, laskutus vahvistetun henkilömäärän mukaan
Mikäli tilaus peruutetaan viimeistään 14 vrk ennen, peruutusmaksua ei veloiteta
Mikäli tilaus peruutetaan viimeistään 7 vrk ennen, veloitetaan 50 prosenttia tilauksen arvosta
Mikäli tilaus peruutetaan tätä myöhemmin, veloitetaan tilauksen kokonaishinta
Hinnat sisältävät alv 14 % ruokatarjoilun osalta ja 24 % muiden palveluiden osalta
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