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Katettuna tilauksesta (min. 15 henkilöä) Vaiha Asemalle, Vaiha Savoon ja Vaiha Rokkalaan
kaa
n!

Runsaat noutopöytämenut

Vaiha-pikkujouluissa
tuntuu, tuoksuu
ja maistuu ihanasti
joululle!
Vaiha-ravintolat Asema, Rokkala
ja Savo ovat valmiina juhlakauden
starttiin. Keittiö on valmistellut
perinteisten jouluherkkujen
lisäksi uusia tuttavuuksia ja
juhlapaikoille on tuotu
jouluista fiilistä eli kaikki
on valmiina teitä varten!

Teemu & Kaisa
Vaiha-yrittäjät

Pöytiin tarjoiltavat pikkujoulumenut
Tarjolla Vaiha Asemalla (min. 4 henkilöä) ja Vaiha Rokkalassa (min. 15 henkilöä)

Kolmen
ruokalajin
joulumenu
Talon vihersalaattia ja
granaattiomenavinaigretteä (L,G)
Paahdettuja siemeniä, tomaattia,
kurkkua, pikkelöityjä vihanneksia,
melonia ja parmesanjuustolastuja (L,G)
*****
Glaseerattua mureaa Kuvalan
tilan possunkylkeä ja appelsiiniinkiväärikastiketta (L,G)
Rosmariini-perunakakkua ja
punakaali-omenapaistosta (L,G)
*****
Karpaloparfait
ja kinuskivaahtoa (L,G)
29 €/ henkilö

Kolmen
ruokalajin
pihvimenu
Siika-rapucocktail, tuoretomaattisalsaa ja aiolia (M,G)
*****
Vaihan pippuripihvi (180g)
kotimaisesta Black Angus -sisäfileestä
ja pippurikermakastiketta (L,G)
Lohkoperunoita ja neulapaputomaatti- punasipulipaistosta (L,G)
*****
Lämmintä suklaakakkua,
chili-vadelmakastiketta ja
pähkinä-valkosuklaamoussea
42 €/ henkilö

Neljän
ruokalajin
joulumenu
Herkkutatticappucino (L,G)
*****
Luomupunajuuririsottoa,
paahdettua pähkinää ja
parmesan-versosalaattia (L,G)
*****
Hauhalan Hanhifarmin
hanhenkoipi-confit (L,G)
Vanilja-palsternakkapyrettä,
rosmariiniperunafondant,
karamellisoituja kasviksia ja
calvadoskastiketta (L,G)
***
Omena tarte tatin ja
vaniljajäätelöä (L)
42 €/ henkilö

Perinteinen
joulupöytä
Viheryrttisalaattia
ja punaherukkakastiketta (M,G)
Rosollia Vaihan tyyliin (M,G)
ja vispattua punajuurikermaa (L,G)
Hyrskykurkkuja (M,G)
Perinteistä
metsäsienisalaattia (L,G)
Aseman
fenkoligraavattua lohta (M,G)
Vaihan kasvispikkelssiä (M,G)
Lasimestarin silliä
ja silakkaa (M,G)
Maalaispateeta ja
Vaiha Gourmet Vuolinko
-timjamipuolukkahyytelöä (M,G)
Höyrytettyä voiperunaa (L,G)
*****
Perinteistä kotimaista joulukinkkua
Asemapäällikön joulusinappia (M,G)
Omenaista kinkkukastiketta (L,G)
*****
Imelää potaattilaatikkoa (L)
Porkkanalaatikkoa (L)
Lanttulaatikkoa (L)
Perinteistä karjalanpaistia
lähitilojen lihoista (M,G)
*****
Vaihan leipurin joululimppua (L)
ja maalaisleipää (M)
Leipurin juureen leivottua
ruisleipää (M)
Voita (L)
*****
Vaihan karpalojäädykettä
ja lämmintä kinuskia (L,G)
Leipurin jouluista
kuivakakkua (L) sis. pähkinää
Luomukahvia ja
haudutettua teetä
29,50 € /henkilö

Ohjelmaa
pikkujouluihin?
Tervetuloa luovan taiteilun äärelle!
Essu päälle, lasi mielijuomaa käteen
ja taiteilemaan ohjaajan johdolla!
Katso lisää ohjelmavinkkejä
vaiha. fi/pikkujoulut

Jouluinen
juhlapöytä
Viheryrttisalaattia
ja vadelmavinegrettea (M,G)
Pestomarinoitua tomaattia
ja mozzarellaa (VL,G)
Vaiha Gourmet Asila
-punasipulihilloketta (M,G)
Paahtopunajuuri-omenapähkinäsalaattia (M,G)
Haapasienisalaattia (L,G)
Lohiceviche ja
tuoretomaattisalsaa (M,G)
Hiillostettua Kyyveden kuhaa
lasimestarin tapaan (M,G)
Savuporomoussella
täytettyjä tuulihattuja (L)
Karitsarilletteä ja
Vaiha Gourmet Vuolinko
-timjami-puolukkahyytelöä (M,G)
Perinteistä kotimaista
joulukinkkua (M,G)
Asemapäällikön
joulusinappia (M,G)
Omenaista
kinkkukastiketta (M,G)
Höyrytettyä
voiperunaa (L,G)
*****
Karamellisoitua Pienikankaan tilan
ylikypsää ylämaankarjaa
ja tummaa rosmariinipunaviinikastiketta (M,G)
Peruna-pekonikakkua (L,G)
Bataattilaatikkoa (L)
Paistettuja kasviksia ja
Aseman teriyaki-kastiketta (M,G)
*****
Vaihan leipurin joululimppua (L)
ja maalaisleipää (M)
Leipurin juureen
leivottua ruisleipää (M)
Voita (L)
*****
Maitosuklaapannacottaa ja
tähtianiksella maustettua
hedelmäsalaattia (G)
Appelsiini-taatelikakkua (L),
sis. pähkinää
Luomukahvia ja
haudutettua luomuteetä
38 € / henkilö

Espanjalaistyylinen
tapaspöytä
Viheryrttisalaattia,
paahdettua kurpitsaa,
grillattua munakoisoa
ja paprikaa (M,G)
Valkosipuli-persiljaöljyllä
marinoituja kalamataoliiveja,
kirsikkatomaattia ja
rucolaa (M,G)
Paahtopunajuurisalaattia,
buffalomozzarellaa ja
glaseerattuja pähkinöitä (L,G)
Balsamico marinoituja
herkkusieniä ja punasipulia (M,G)
Espanjalaista
peruna-kasvismunakasta (L,G)
Mausteisia lihapullia
romescokastikkeessa (M)
(sis. mantelia)
Hiillostettuja Pihlajaveden muikkuja
sitrus-tillimarinadissa (M,G)
Lohipastramia ja
avokadokreemiä (L,G)
Manchegojuustoa ja
Asema Gourmet Asila
mansikka-rosmariinihilloketta (G)
*****
Juureen leivottua tomaattista
maalaisleipää (M)
Voita (L)
*****
Yrttipestolla täytettyä possunfilettä ja
tummaa rosmariinikastiketta (L,G)
Patatas Bravas (L,G)
Melanzane (L,G)
*****
Crème Caramel ja tähtianiksella
marinotuja marjoja (L,G)
Luomukahvia ja
haudutettua luomuteetä
37 € /henkilö

myynti@vaiha.fi

