Ravintola Datan kokoustarjoiluhinnasto
▪ Koko päivän paketti, 25 euroa
• aamukahvi suolaisella (leipä/piirakka tms.)
• buffetlounas ravintolassa
• iltapäiväkahvi makealla (kysy vaihtoehdot ravintolasta)
• Puolikas päiväpaketti, 18 euroa
▪ aamu- tai iltapäiväkahvi makealla/suolaisella
▪ buffetlounas ravintolassa
• Kahvituspaketti ilman lounasta, 16 euroa
▪ aamukahvi suolaisella ja iltapäiväkahvi makealla
• Kahvitarjoilu makealla tai suolaisella 9 euroa
• Kahvitarjoilu hedelmillä 9 euroa
• Kahvitarjoiluun lisäksi hedelmät 4 euroa/hlö
• Kahvitarjoilu sisältää aina kahvin, valmisteen ja veden.
• Pelkkä kahvi katettuna kokoustilaan 3,50 euroa
• Virvoitusjuomat 3,50 euroa/kpl
• Buffetlounas 10,50 euroa, kevyt lounas 9,00 euroa (keitto ja
salaattipöytä)
• Ravintolan hinnat sisältävät alv 14 %

Sauna-ja cateringmenu
Annokset sisältävät talon leivät sekä voin. Hinnat per henkilö sis. alv.
Lisukesalaatit 4€/henkilö
- Vihreä salaatti + talon kastike
- Sienisalaatti
- Perunasalaatti
- Coleslaw
Salaatit, lisukkeena 6€ /pääruokana 9€ /henkilö
- Kreikkalainen salaatti
- Tomaatti-mozzarellasalaatti
- Mansikka-vuohenjuustosalaatti
- Kana-ceasarsalaatti
- Lohi-ceasarsalaatti
- Katkarapu-kananmuna-avocadosalaatti
Suolaisia herkkuja
- Datan pizzaa 8€
- Kanawrap 8€
- Suolainen piirakka + vihreä salaatti 8€
- Makkaralajitelma + perunasalaatti 9€
- Uuniperunaa, valitse 1 täyte 11€
-Katkarapu
- Lohi
- Kana-aurajuusto
- Tapas lautanen 17€
Sisältää: Juustoja, salamia, prosciutto crudo, hedelmiä, pähkinöitä,
suolakeksejä, valkosipulioliiveja
Tuhtiin nälkään:
- Lasagne (jauheliha tai kasvis) 13€
- Karjalanpaisti +lisuke 13€
- Datan lihapullat, ruskea kastike + lisuke 14€

-

Nyhtöbroileria, jogurttikastike + lisuke 15€
Vuohenjuustobroileri + lisuke 15€
Kanaa kreikkalaisittain + lisuke 15€
Ylikypsää possua, kerma-pippurikastike + lisuke 15€
Lämminsavulohi, kerma-piparjuurikastike + lisuke 18€
Oluessa haudutetut porsaanposket + lisuke 20€
Ylikypsää naudan rintaa, punaviinikastike + lisuke 21€
Tex mex pöytä 18€
Sisältää Nachot, tortillalettuja, vihanneksia, juustoa, salsaa,
jauhelihatäytettä, smetanaa.
- Riistakäristys, puolukka + lisuke 19€
- Kalapöytä 29€
Sisältää: Graavilohi, Siikaceviche, Lämminsavulohi, Chilivalkosipulimarinoidut jättikatkaravun pyrstöt, Kananmunia, Keitetyt perunat,
kermaviilikastike
Pääruokien lisukkeet: Valitse pääruokiin yksi tai kaksi
- Paistetut vihannekset
- Uunijuurekset
- Kasvisgratiini
- Perunamuussi
- Valkosipulikermaperunat
- Yrttiperunat
- Lohkoperunat
- Maustetttu vihannesriisi
Onko mielessäsi jotain muuta? Muokkaamme juuri sinun tilaisuuteen sopivan menun
Meiltä saat tilattua myös voileipäkakkuja, täytekakkuja ja muita suolaisia ja makeita
leivonnaisia.
Ravintola Data
Heikinkatu 7
48100 Kotka
info@datalounas.com
0449783049

