Juhannus Menu 2017
Juhannuksen ruokailumahdollisuudet Hepokatin majoitusvieraille
Perjantai 23.6. – sunnuntai 25.6.2017
Ruokailut (lounas & päivällinen) on mahdollista varata ennakkoon tai
saapumisen yhteydessä. Kahvilatuotteita ei tarvitse varata etukäteen.

Perjantai 23.6. Juhannusaatto
Klo 8 - 10 Aamiainen kahvilassa (sisältyy majoituksen hintaan)
Klo 12 – 14 Keittolounas
-

kanakeitto ja kasvisvaihtoehto
Salaatti
leivät & levite
ruokajuomat vesi/mehu
kahvi/tee/eskimopuikko

Hinta 9,5 e/aikuinen; 7e/lapset 4-12 -v, alle 4-v veloituksetta
vanhemman seurassa
Klo 16 - 18 Päivällinen
-

-

salaattipöytä
o Fetajuustosalaatti & hedelmäinen vihersalaatti
o Krutongit, siemenet & höysteet
o Sinappinen talon salaatinkastike, kermaviilikastike
o Rouheinen leipä & ruisleipä
o Levite
pääruoka-annoksina (1 annos/henkilö)
o Maalaisburgeri jauheliha- tai kasvispihvillä
o Savustetut muikut

Hinta 15e/aikuiset, 11,50e/lapset 4-12 -v, alle 4-v
veloituksetta vanhemman seurassa

Klo 18 - 20 Pikkusuolaista kahvilasta ja omatoimisesti grillailua kodassa
-

-

Kahvila palvelee klo 20 saakka. Tarjolla pientä suolaista ja
makeaa mm.
o täytettyjä rieskoja, lepuskoita ja kotitekoisia
pitsapaloja, kahvia, teetä, makeita kahvileipiä,
virvokkeita, olutta ja siideriä
o Voit myös halutessasi ostaa pikkusuolaista
kodalle/myöhempää iltapalaa varten
Hinnat 4,5e – 7e/tuote ja normaali kahvilahinnaston
mukaisesti.
Kodassa tulet klo 18 - 20
o Omat grillattavat mukaan

o

o

Kahvilasta voi ostaa tikkupullataikinaa ja pieni
valikoima makkaroita. Tikkupullataikina tilaukset
mielellään ennakkoon, niin osaamme varata riittävästi
taikinaa.
Kota ei ole anniskelualuetta. Kahvilan anniskelu
sisällä kahvilassa ja merkatuissa ulkopöydissä.

Lauantai 24.6. Juhannuspäivä
Klo 8 - 10 Aamiainen kahvilassa (sisältyy majoituksen hintaan)
Klo 12 – 14 Smoothie- ja vohvelibaari palvelee, kahvila avoinna myös
-

Marjasmoothieita
Vohveleita makeilla ja suolaisilla täytteillä

Hinta 3,5e - 6,5e/annos
Klo 16 - 18 Päivällinen
-

-

salaattipöytä
o Savukalasalaatti & hedelmäinen vihersalaatti
o Krutongit, siemenet & höysteet
o Sinappinen talon salaatinkastike, kermaviilikastike
o Rouheinen leipä & ruisleipä
o Levite
pääruoka-annoksina (1 annos/henkilö)
o Savukinkkukiusaus omasta palvipossusta
o Kalaperunalaatikko

Hinta 15e/aikuiset, 11,50e/lapset 4-12 -v, alle 4-v
veloituksetta vanhemman seurassa

Klo 18 - 20 Pikkusuolaista kahvilasta ja omatoimisesti grillailua kodassa
-

-

Kahvila palvelee klo 20 saakka. Tarjolla pientä suolaista ja
makeaa mm.
o täytettyjä rieskoja, lepuskoita ja kotitekoisia
pitsapaloja, kahvia, teetä, makeita kahvileipiä,
virvokkeita, olutta ja siideriä
o Voit myös halutessasi ostaa pikkusuolaista
kodalle/myöhempää iltapalaa varten
Hinnat 4,5e – 7e/tuote ja normaali kahvilahinnaston
mukaisesti.
Kodassa tulet klo 18 - 20
o Omat grillattavat mukaan
o Kahvilasta voi ostaa tikkupullataikinaa ja pieni
valikoima makkaroita. Tikkupullataikina tilaukset
mielellään ennakkoon, niin osaamme varata riittävästi
taikinaa.
o Kota ei ole anniskelualuetta. Kahvilan anniskelu
sisällä kahvilassa ja merkatuissa ulkopöydissä.

Sunnuntaina 25.6. Toinen juhannuspäivä
Klo 8 - 10 Aamiainen kahvilassa (sisältyy majoituksen hintaan)
Klo 12 – 14 Keittolounas
-

Lihakeitto ja kasvisvaihtoehto
Salaatti
leivät & levite
ruokajuomat vesi/mehu
kahvi/tee/eskimopuikko

Hinta 9,5e/aikuinen; 7e/lapset 4-12 -v, alle 4-v veloituksetta
vanhemman seurassa

Kaikki ruuat ovat laktoosittomia. Kerrothan muista ruokaaineallergioista etukäteen, niin voimme ottaa sen paremmin
huomioon. Kiitos 😊

Voit myös halutessasi katsoa lähialueen muiden ruokapaikkojen
juhannusruokailuita. Lähimmät ruokapaikat ovat Mannilan Rantakatti (800
m), Kruunupuiston ravintola (2,5 km), Hotelli Punkaharju (5 km),
Ravintola Lusto (5 km), Cafe Rantakivi (6 km), Harjun Portti (6km) sekä
Punkaharjun Lomakeskus (6 km). Tarkemmat tiedot paikoista saat joko
Hepokatin talonväeltä sisäänkirjautumisen yhteydessä tai osoitteesta
www.visitpunkaharju.fi.

Yhteystiedot
B&B Majoitus Hepokatti
Suolahdentie 8
58450 Punkaharju
www.majoitushepokatti.fi
p. 045 342 9797
info@majoitushepokatti.fi

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

