
 

 

 

Tilaustarjoilu hinnasto 

▪ Kahvi*    2,00 € 

▪ Tee     2,00 € 

▪ Kahvi/tee ja hedelmä (omena tai banaani)  3,00 € 

▪ Kahvi/tee ja keksilajitelma   3,50 € 

▪ Kahvi/tee ja suklaasuukko   3,00 € 

▪ Kahvi/tee ja pulla*    4,20 € 

▪ Kahvi/tee ja makeapiirakka + vaniljakastike*  5,50 € 

▪ Kahvi/tee ja croissant*   4,50 € 

▪ Kahvi/tee ja leivos/ kakkupala*    6,50 €  

Suolaiset 

▪ Kahvi, riisipiirakka ja munavoi   5,50 € 

▪ Kahvi ja täytetty ruisleipäleipä Tai sämpylä *  5,90 € 

▪ Kahvi ja täytetty croissant*   6,40 € 

▪ Kahvi ja suolainen piirakkapala*   6,00 € 

 

*(saatavana V) Tilausta tehdessäsi mainitse haluavasi tuotteet vegaanisena.  

Kahvia tilatessa kahvimaidoksi tulee tällöin kauramaito. 

 

 

Juomat 

▪ Kahvi/ tee    2,00 € 

▪ Tuoremehukannu (2l) (appelsiini tai omena)  5,00 € 

▪ Tuoremehu (appelsiini tai omena) (2,5dl)  2,50 € 

▪ Vichy/ limu                3,00 € 

▪ Poikain parhaat limonadi/jäätee   3,80 € 

▪ Lähdevesi (0,5l)    2,00 € 

▪ Pillimehu    1,50 € 

 

Lounas 

 

▪ Kasviskeitot    6,50 € 

▪ Jauheliha/broileri/makkarakeitto   7,00 € 

▪ Lohikeitto     7,50 € 

▪ Lisuke vihersalaatti     + 2€ / henkilö 

▪ Kahvi keiton yhteydessä    + 0,50€ 

 

 

Salaatit  

▪ Salaattiannos    7,50 € /3 täytettä 

 

Keitto ja salaatti sisältää leivät, levitteet sekä ruokajuomana veden.  

 
 

*(saatavana Vegaanisena) Tilausta tehdessäsi mainitse haluavasi tuotteet vegaanisena.  

G= Gluteeniton, M= Maidoton, L = Laktoositon V= Vegaaninen 

 



Posliiniastiat tilaisuuksiin lisämaksusta 

 

Posliiniastiat <100 hlö (2dl kahvimuki, leipä-/kakkulautanen, lusikka) +2,00€/hlö 

Muissa astiatarpeissa käytämme astiavuokrausta ja vuokrauksen hinta lisätään tilauksen päälle.  

<10 hengen tilaisuuksiin posliiniastiat kuuluvat hintaan 

 

 

 

Tilaukset sähköpostitse osoitteeseen: kahvilalaikku@massiveosk.fi 

 

Tilausehdot: 

- jätättehän tilauksenne viimeistään viisi arkipäivää ennen tilauspäiväänne 

- pikatilaus: veloitamme 20 % lisämaksun sovitusta tilaushinnasta, mikäli tilaus tehdään alle kolme 

arkipäivää (72h) aikaisemmin 

- peruutusmaksu: veloitamme 50 % sovitusta tilaushinnasta, mikäli tilaus perutaan myöhemmin, kuin kaksi 

arkipäivää (48h) ennen sovittua tilauspäiväänne 

veloitamme paperilaskuista 5,00 e lisämaksun 

 

Tilausta tehdessä tarvitsemme seuraavat tiedot: 

▪ Tilaamasi tuotteet  

▪ Ilmoitathan myös mahdolliset allergiat sekä erityisruokavaliot. (Erityisruokavalioiden hinnat 

tapauskohtaisesti gluteeniton ja kasvis/vegaaninen vaihtoehto hinnaston mukaan, kysy lisää!) 

▪ Tilaisuuden päivämäärä ja tilavarauksesi paikka sekä kellonaika (Huom ilmoitathan myös varauksesi 

päättymisajan)  

▪ Tilaajan yhteystiedot 

▪ Maksutapa – paikan päällä vai laskulla (laskutustiedot) 

 

 

 

Alkoholitarjoilut onnistuvat kauttamme Kulttuuritalo Laikussa seuraaviin tiloihin: 

Kahvila, Galleria, Studio, Musiikkisalin aula. 

Kysy tarjous alkoholitarjoiluista.
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