
Hotelli Korpilammen 
Buffet- menut

Tarjoilemme buffet- menut vähintään 20 hengen ryhmille.
 Edellytämme yhtenäistä tilausta koko ryhmälle.

Otamme ennakkoon ilmoitetut ruoka- aineallergiat sekä ruokavaliot huomioon.
Voitte valita buffet- menuihin mieleisenne pääruuan listan lopussa olevista vaihtoehdoista.

Yksi pääruoka kuuluu buffetin hintaan, lisä-pääruuat +10€/hlö.

BUFFET KURKIJÄRVI
Vihersalaattia & vinegretteä (Ve,M,G)

Kurpitsaa, kukkakaalia & talon pestoa (L,G)
Leipäjuustoa, pähkinää & lehtikaalia (L,G)

Rakuuna- perunasalaattia (Ve,M,G)
Seesamikanaa & sitruunamajoneesia (M,G)

Balsamico- marinoituja sieniä (Ve,M,G)
Leipää ja levitteitä (L)

***
Pääruoka valintanne mukaan

***
Timjami- pannacotta & mansikkaa (L,G)

45€
 

BUFFET KAITALAMPI
Vihersalaattia & vinegretteä (Ve, M,G)

Talon Skagen (M,G)
Valikoima sillejä & silakoita (L/M,G)

Fenkoli- perunasalaatti (M,G)
Rakuunaporkkanaa, paahdettua kaprista & pinaattia (Ve,M,G)

Isoäidin kurkkuja (Ve,M,G)
Ceasar Västerbotten- juustosta & krutonkeja Maalahden limpusta (L)

Savukalamoussea & ruissipsejä (L)
Leipää ja levitteitä (L)

***
Pääruoka valintanne mukaan

***
Päärynä- tiramisu (L)

54€
 



BUFFET KORPILAMPI
Vihersalaattia & vinegretteä (Ve,M,G)

Graavattua lohta & tilliä (M,G)
Viherpippuripatee (L,G)

Paahdettua hanhenrintaa, kirsikkachutney & tryffelimajoneesia (M,G)
Sienisalaattia (L,G)

Härkäpapuja, ohraa & puolikuivattuja tomaatteja (Ve,M,G)
Vuohen GR- juustoa, kurpitsaa, 

punasipulihilloa, pähkinöitä & versoja (L,G)
Marinoituja & grillattuja kasviksia (Ve,M,G)

Savukalamoussea & ruissipsejä (L)
Leipää ja levitteitä (L)

***
Pääruoka valintanne mukaan

***
Sitruunamarenki- tartaletteja (L)
Suklaamoussea & pähkinää (L,G)

70€
 

BUFFET HALKOLAMPI 
(Vegaaninen)

Vihersalaattia & vinegretteä (Ve, M,G)
Tofu "Skagen" (Ve,M,G)

Siirappipaahdettua juuriselleriä &
 munakoiso- paprikapyreetä (Ve,M,G)

Tomaattia, marinoitua punasipulia & rucolaa (Ve,M,G)
Balsamico- marinoituja herkkusieniä (Ve,M,G)

Isoäidin kurkkuja (Ve,M,G)
Paahdettua kukkakaalia & pinjansiemeniä (Ve,M,G)

Leipää ja levitteitä (L)
***

Kvinoa- lehtikaalipihvejä & tuoresalsaa (Ve,M)
Haudutettua punakaalia & kauden kasviksia (Ve,M,G)

***
Porkkanakakkua & tuorejuustokuorrute (Ve,M,G)

52€
 



 
PÄÄRUOKAVAIHTOEHDOT:

Lohta, kermaista fenkolikastiketta,
 kauden kasviksia, tilliperunoita (L,G)

***
Hitaasti kypsytettyä possunkylkeä, paprikakastiketta, 

kauden kasviksia, & bataattipaistosta (L,G)
***

Naudan ulkofileetä, punaviinikastiketta, 
kauden kasviksia & paahdettua perunaa (L,G)

***
Savustettuja punajuuripihvejä, sipulikastiketta,
 kauden kasviksia & mausteista couscousia (L)

SUOSITUSVIINIT

ALKUMALJAKSI
Terra Serena Gran Cuvee, Italia 37,00 / plo

 
RUOKAILUUN

Castillo de Piedra Viura, Espanja 37,00 / plo
Castillo de Piedra Tempranillo, Espanja 37,00 / plo

 

Varaukset Hotelli Korpilammen myyntipalvelu
Puh. +358 9 6138 411 tai myynti@korpilampi.fi

Kahvi- ja teetarjoilu 4€ / hlö
 

AVEC
Apteekkarin Konjakki VSOP 9,40€ /4cl

Arctic Oat likööri 7,60€ / 4cl


