
CHRISTMAS IN MEETINGS
XMAS SMOOTHIE (L,G) ................................4,80/kpl (5,47)
#1 Tyrnimarja-omena-vadelma
#2 Vegaaninen mustikka-manteli
#3 Mustaherukka

AAMIAISPIKARI JOULU 2020 .. .....................3,90/kpl (4,45)
#1 Tuorepuuro kaura-mustikka-
      omena-vadelma (L)
#2 Jugurtti: omenakaneli, pistaasirouhe, 
      keltainen rusina (L,G)

XMAS COCKTAIL BREAKFAST...................11,80/hlö (13,45)
minimitilaus 4:lle 
Brie-prosciutto minicroissant (VL)
Lämminsavulohi-remoulade ruisleipänen (L)
Punajuuri-chevretuorejuusto rieskarulla (L)
Omenakaneli jugurttipikari (L,G)

XMAS CHEESE PLATTER............................ 10,00/hlö (11,40)
Saint Agur-sinihomejuusto, Västerbotten 
kermajuusto, punahomejuusto, 
Omena-calvadoshillo, 
kuivattuja hedelmiä, päärynä, 
pähkinöitä, pipareita, talon näkkäriä

OMENAGLÖGI tai GLÜHWEIN ......................4,50/hlö (5,13)
minimitilaus 5:lle
#1 Alkoholiton omenagögi, rusina, pistaasi
(terästysohje: valkoviini & calvados)
#2 Alkoholiton glühwein, appelsiinia
(terästysohje: punaviini)

HEARTY SALADS
SALAD CAMPANGARDE(L)......................11,30/hlö (12,88)
 – MAALAISSALAATTI 
Kaaliraaste, tomaattia, keitettyä 
kanamunaa, prosciuttoa, punasipulia, 
pekonia, kalamata oliivia, marinoituja papuja, 
paahdettua perunaa & kapriksia, 
valkosipulikrutonkeja 

WINTER PEAR SALAD 
WITH BLUE CHEESE & BRIE (L,G).................9,70/hlö (11,06)
Punakaali, rucola, paahdettu päärynä, 
sinihomejuusto,brie, viikuna, 
granaattiomena, suolapähkinä

CHRISTMAS SANDWICH 
JOULUVOIKKARI

JOULUVOIKKARIT..........................................8,00 kpl (9,12)

XMAS SMOKED SALMON (L)
Lämminsavulohi, remoulade, maustekurkku, 
punasipuli, kananmuna

XMAS CHARCUTERIE (L)
Prosciuttoa, punasipulia, pekonia, 
Västerbotten kermajuusto, cournichon

XMAS CHEESE
Saint Agur-sinihomejuusto, Västerbotten 
kermajuusto, Omena-calvadoshillo, päärynä, 
pistaasipähkinä

SEASONAL DESSERTS
JOULULEIVONNAISET (L)...............................3,00/kpl (3,42)
#1 Perinteinen tähtitorttu 
#2 Joulupulla piparikoristeella

XMAS MUFFIN (L) ..........................................3,50/kpl (3,99)
Suklaaomena

XMAS CUP CAKE (L) .....................................4,70/kpl (5,36)
Suklaaomena

JOULULEIVOS (VL)........................................4,70/kpl (5,36)
#1 Mustaviinimarja-suklaa mousse
#2 Irish Coffee mousse

X-MAS AMUSE BOUCHE...............................6,30/kpl (7,18)
minimitilaus 10 kpl
#1 Suklaamousse, mustikkakompotti, 
      baileys pipari
#2 Omenakaneli pannacotta & rommirusina

JOULUHALKO – BÛCHE DE NOËL.............48,40/kpl (55,18)
10 hengen
Perinteinen ranskalainen joulukakku

GLÖGIKAKKU, 10 hengen .......................49,70/kpl (56,66)
Glögin ja piparin makuinen juustokakku

TILAA PIKKUJOULU JA JOULU 
HELPOSTI NETISTÄ

Ilahduta sinulle tärkeitä ihmisiä jouluisella 
ruokaboxilla. Toimitamme herkut ohjeittesi mukaan 
etäpisteisiin työkavereille, asiakkaille, ystäville 
ja sukulaisille. Tilaa jouluherkut www.hofs.fi/www.hofs.fi/
jouluruokaahelpostinetista/jouluruokaahelpostinetista/

GLÖGI COCKTAIL SNACKS -PARTY BOX.16,50/hlö (18,81)
minimitilaus 5:lle, vähintään 3 päivää ennen
Mätimousse tartlet (L)
Nyhtöankka-karamellisoitu 
omena höyrytasku (L)
Poro-piparjuuri ruisleipänen (L)
Punajuurihummus-chevre slider (L)
Suklaaomena muffinssi (L)

CHRISTMAS TAPAS - PARTY BOX ..........18,00/hlö (20,52)
minimitilaus 5:lle, vähintään 3 päivää ennen
Lohi parfait & mätimousse (L,G)
Hunajamarinoitua nieriää & 
wasabimajoneesia (L,G)
Västerbotten juustoa & 
omenacalvadoshilloa (L,G)
Inkiväärikanaa kanelitangossa (L,G)
Paahdettua punajuurta, kikherneitä & 
pikkelöityä punakaalia (L,G)
Maksapaté & Cumberlandin kastiketta (L,G)
Punajuurihummusta (L,G)
Saaristolaisleipää (L)

SUOMI NEIDON JUHLABUFFET ...............25,00/hlö (28,50)
minimitilaus 10:lle, vähintään 3 päivää ennen
Jokirapu canapé (L), Savuporo tartlet (L)
Hunajagraavattua nieriää, 
piparjuurimajoneesi (L,G)
Kasvisversio: Punajuurihummus (L,G)
Metsäsieni tartlet, Punajuuri-chevre 
ruisleipänen (L)
Juustolajitelma, minicroissant
omenacalvadoshillo (L)
Paahdettu päärynä & 
Peltolan blue -salaatti (L,G)
Paahdettu punajuuri, kaali & 
kikherne-salaatti (L,G)
Vorschmack (L,G), perunapyree
Kasvisversio: Sienivorschmack
Suolakurkku, punajuuri, smetana (L)
Tyrnimarja-omena pannacotta (L,G)
Mustikkamanteli Smoothie (L,G)

Taste of Easy Luxury tarkoittaa myös 
parempaa mieltä ja oloa:
•Monday Kick Off Breakfast – viikon suunnitelma
  ja tavoitteet 
•Friday After Work –viikon saldo ja saavutukset 
•Online Coffee Break–videokahvittelua 
 

HOFS GOES GREEN: Toimimme vastuullisesti, 
pidämme huolta hygieniasta ja ympäristöstämme
näinä haasteellisina aikoina. www.hofs.fi/jouluruokaahelpostinetista/




