illallismenut
pöytiin tarjoiltuna
Kulttuuritalo Korundi on ihmisten ja taiteiden tila Rovaniemellä. Se on
Rovaniemen taidemuseon ja Lapin kamariorkesterin koti, jossa maailma
aukeaa pohjoisesta perspektiivistä. Korundissa kohtaavat taiteen tekijät ja
kokijat, arki ja juhla, historia ja nykyinen.
Korundi on kulttuurin kivijalka Lapissa, toisesta maailmansodasta selvinnyt
postiautovarikko, joka välittää viestiä nyt taiteen kautta. Punatiilinen
maamerkki on tyylikäs kokous- ja juhlapaikka, jossa ensiluokkaiset järjestelyt
ja palvelu takaavat mieleenpainuvat hetket. Tarjoilut voidaan toteuttaa
ravintolassa tai lämpiössä. Tilaisuuteen voit yhdistää ohjelmaa, kuten
konsertteja, esityksiä tai näyttelyitä. Hyvä ruoka kruunaa tilaisuuden.
Korundin menuissa sulautuvat yhteen pohjoiset raaka-aineet ja lämpimät
mausteet maailmalta. Menut sopivat kaikille ruokailijoille, sillä yleisimmät
erikoisruokavaliot on huomioitu jo suunnitteluvaiheessa.

Ota yhteyttä myyntiimme, niin järjestetään yhdessä onnistunut
tilaisuus!

www.korundi.fi
050 378 7761
myynti@korundi.fi

Osoite / Address
Lapinkävijäntie 4,
rovaniemi

illallismenut
pöytiin tarjoiltuna
Korundi-menu

Wihuri-menu

• Keittiön tervehdys
• Nokkos-parsarisottoa
• Paahdettua lohta & seesamia, yrttisitruunaöljyä, punajuurta & fenkoliperunapyreetä
• Banaani-mustikkasorbettia, marenkia
& mustikkageeliä

• Keittiön tervehdys
• Parsaa, hollandaisea sekä raparperiaprikoosi vinaigretteä
• Jättikatkaravun pyrstöä, hummusta
sekä chiliöljyä
• Naudan sisäfileetä, tulisen paahteista
porkkanapyreetä, granaattiomenaa &
fenkolia sekä punaviinikastiketta
• Kookos-chiaa, mangojäätelöä &
pistaasia

Hinta 58,50 €/hlö

Vegaaninen Korundi-menu
• Keittiön tervehdys
• Nokkos-parsarisottoa
• Grillattua munakoisoa & vegaanista
fetaa, yrttiöljyä, paahdettua
punajuurta & fenkoli-perunapyreetä
• Banaani-mustikkasorbettia, marenkia
& mustikkageeliä

Hinta 58,50 €/hlö

www.korundi.fi
050 378 7761
myynti@korundi.fi

Hinta 67,50 €/hlö
Vegaaninen wihuri-menu
• Keittiön tervehdys
• Parsaa, vegaanista hollandaisea &
raparperi-aprikoosi vinaigretea
• Korundin falafelia, hummusta &
chiliöljyä
• Inkivääritempeä sekä
kuminamaustettua punajuurta, tulisen
paahteista porkkanapyreetä sekä
granaattiomenaa & fenkolia
• Kookos-chiaa, mangojäätelöä &
pistaasia

Hinta 67,50 €/hlö

Osoite / Address
Lapinkävijäntie 4,
rovaniemi

illallismenut
pöytiin tarjoiltuna
Kahvi ja tee
• Kahvi- ja teetarjoilu 4,00 €/hlö
Kahvina käytämme luomukahvia.

Juomapaketit
•
•
•
•

Juomapaketti 1: Kaksi kaatoa viiniä 16,00 €/hlö
Juomapaketti 1: Tervetulojuoma ja kaksi kaatoa viiniä 24,00 €/hlö
Juomapaketti 2: Tervetulojuoma ja kaksi kaatoa viiniä + avec 32,00 €/hlö
Juomapaketti 3: Tervetulojuoma ja kolme kaatoa viiniä + avec 40,00 €/hlö

• Illallismenun hintaan sisältyy jäävesi, kynttilät sekä tyylikkäät paperiservietit.
• Kangasservietit 5,00 €/hlö.
• Valkoiset kangasliinat pöytiin 2,00 €/hlö.
• Mikäli tilaisuus vaatii kalustamista, perimme kalustusmaksun alkaen 160€.
• Minimi laskutusmäärä 20 henkilöä.
• Tilaisuuden kesto 1-4 tuntia
• Henkilömäärän ja allergioiden vahvistus viimeistään 14 arkipäivää ennen
tilaisuutta.
Hinnat sis. alv. 14 %/24 %.
Pidätämme oikeuden tuotteiden ja hintojen muutoksiin.
www.korundi.fi
050 378 7761
myynti@korundi.fi
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