
SOUPS & PIES

HARVEST 2018 SMOOTHIE (L,G)..................4,80 (5,47)
#1 tyrnimarja-omena-vadelma
#2 vegaaninen mustikka-manteli

BREAKFAST ”BOX”....................................12,00 (13,68)
AAMUPALAPUSSUKKA Virtuaaliaamianen 
annospakattuna töihin tai etänä.
Croissant brie tai brie-prosciutto
Finger fruit – popsittavankokoisia hedelmäpaloja
Vihersmoothie - kiiwiavocado

AAMIAISPIKARI – TUOREPUURO (L)............3,90 (4,45) 
kaura-mustikka-omena-vadelma

FETA & MINT SALAD (L,G) (L)..................10,20 (11,63)
Jäävuorisalaatti, tammenlehvä, minttu, 
feta, punasipuli, kurkkupappardelle, 
herneitä, ituja, mustikka, suolapähkinä

BEETROOT & CHEVRE SALAD (L,G).........10,20 (11.63) 
Paahdettu makea punajuuri, vuohenjuusto, 
rucola, maustekurkku, paahdettu kikherne, kaali

BAGUETTE (L,)................................................7,60 (8,66)
#1 Smoked salmon, remoulade, 
      maustekurkku
#2 Roast Beef, coaleslaw, maustekurkku, 
      paahdettu sipuli
#3 Beetroot, vuohenjuusto, maustekurkku, 
      rucola

HARVEST PIES, 10 HENGEN (L) ...............45,70 (52,10)
#1 Metsäsieni-paahdettu kurpitsa
#2 Punajuuri-chevre

KURPITSABATAATTISOSEKEITTO.............8,90 (10,15) 
(VEGAN,L,G)
Pehmeä, täyteläinen keitto kurpitsasta 
ja bataatista

HARVEST PIE&SOUP 2018 (L,G) .............12,00 (13,68)
Metsäsieni-paahdettu kurpitsa tai 
punajuuri-chevre piiras

HARV
EST IN MEETINGS

MEET TO EAT
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HOFS
SANDWICHES

HARVEST MUFFIN (L).....................................3,50 (3,99)
Pumpkin –makea kurpitsa

HARVEST CUP CAKE (L) ...............................4,70 (5,36)
#1 Kurpitsamuffari inkiväärituorejuusto-
      kuorutuksella
#2 Halloween mörkö -kuppikakku

CLASSIC PUMPKIN PIE 10 HENGEN .......45,80 (52,21)
Amerikkalainen klassikko, makea kurpitsapiiras

HARVEST PIES 10 HENGEN .....................43,70 (49,82)
Mustikka, omena, puolukkamuro tai
persikka-vadelma

RAAKA KAKKU (L, VEGAN) 10 HENGEN ..54,00 (61,56)
Mustikka

SEASONAL
DESSERTS

RAKENSIMME UUSIA, HURMAAVIA MAKUJA 
LEIVILLEMME JA PAKKASIMME NE

TYYLIKKÄISIIN ANNOSLAATIKOIHIN .

TOAST SKAGEN (L)...................................9,20 (10,49)
Talon saaristolaisleipää, katkaraputäytettä,
kurkkupappardelleä, uppomuna, jokirapua, 
wasabimajoneesia

VEGAN SANDWICH (L) .........................11,40 (13,00)
Talon rapeaa hiivaleipää, hummuslevite, 
salaattia, avocadoa, kurkkupappardellea, 
paahdettuja kikherneitä, vesikrassia, tofuvarras

BBQ PULLED PORK SANDWICH (L).........11,80 (13,45)
Höyrytasku, yön yli haudutettua porsaan 
kassleria bbq-kastikkeessa, wasabimajoneesia, 
paksoi & retikka coleslaw, tomaattisalsaa

”CATCH OF THE DAY” SANDWICH (L)...12,70  (14,48)
Talon ruisleipää, ruiskuorrutettuja 
ahvenfileitä, kurkkupappardelleä, tartaria, 
pikkelöityä raastesalaattia, hunajamarinoitua 
punasipulia, wasabimajoneesia, tilliä, sitruunaa

ROAST BEEF SANDWICH (L)..................13,20  (15,05)
Talon rapeaa hiivaleipää, paahtopaistia, 
wasabimajoneesia, coleslaw, paahdettua 
sipulia, cournichon

HIRVIWALLENBERG 
METSÄSTÄJÄN LEIPÄ (L)  .......................14,50 (16,53)
Talon ruisleipää, Hirviwallenberg, 
sienikermakastike, rapeaa pekonia, cournichon, 
puolukkasurvosta, hunajamarinoitua punasipulia, 
pikkelöityä raastesalaattia

Syksyn värikäs sato tuo vahvaa väriä lautaselle. HofSin keittiö ottaa sesongista ilon irti ja tarjoaa sinunkin 
kokouspöytääsi trendikkään valikoiman sesonkituotteita. Torju etätyöapatia ja tilaa superruokaa 

vauhdittamaan kokouksiasi töissä tai etänä. Kaikkia annoksia saa turvallisesti myös yksittäispakattuina. 

HofS goes green and CLEAN! 
Toimimme vastuullisesti, 

pidämme huolta 
hygieniasta ja ympäristöstämme 

näinä haasteellisina aikoina.

Taste of Harvest 2020

STREET GASTRO 
PARTY BOX

 HOFS STREET FOOD.....17,50/HLÖ (19,95)
THE WORLD IN BITE SIZE

Minimitilaus 10 henkilöä.
Caesar’s lämmin-

savulohisalaatti tortilla (L)

Pulled pork & paksoiretikka (L)

Pistaasihummus &
avocado slider (L, sis.pähkinää)

Sataykanavartaat & 
sweet and sour dip (L,G, sis.pähkinää)

Suklaa-maapähkinä Brownie (M,vegan)


