BUFFET MENUT
Kulttuuritalo Korundi on Rovaniemen merkittävimpiä kulttuurikohteita. Upeasti
modernisoidussa historiallisessa rakennuksessa toimivat Rovaniemen taidemuseo ja Lapin
kamariorkesteri. Korundin tyylikkäät tilat, taiteen ja musiikin inspiroiva läsnäolo sekä
sijainti keskellä kaupunkia tekevät siitä erottuvan paikan tilaisuuksille. Tarjoilut voidaan
toteuttaa ravintolassa, lämpiössä tai näyttelytiloissa. Tilaisuuksiin on mahdollista järjestää
myös sopivaa ohjelmaa, kuten konsertteja, esityksiä ja näyttelyesittelyitä.
Korundin arkkitehtuuri on ainutlaatuista, sillä se on yhdistelmä Rovaniemen vanhaa
rakennuskantaa ja modernia arkkitehtuuria. Arkkitehtitoimisto Juhani Pallasmaan
nykyiseen käyttötarkoitukseensa uudistama, vuonna 1933 rakennettu postiautovarikko on
yksi harvoista toisessa maailmansodassa säilyneistä rakennuksista Rovaniemellä.

Ota yhteyttä myyntiimme, niin järjestetään yhdessä onnistunut tilaisuus!

myynti@korundi.fi
050 378 7761

BUFFETMENUT
Menu 1

Menu 2

Vihersalaattia ja sitruunavinaigrettea
Aasialainen cole slaw
Marinoituja artisokansydämiä
Marinoitua tuoretta tonnikalaa, avokadoa ja
wasabimajoneesia
Perunasalaattia, jossa basilikaa, jyväsinappia,
seesamin- ja auringonkukansiemeniä sekä
ripaus valkosipulia
Kylmää hernesosekeittoa
Broilerivartaita & mango-teriyakikastiketta
Patonkia ja tuorejuustoa
***
Mureaa savupossua ja savutomaattikastiketta
Sitruunaista uunisalaattia, jossa mm. bataattia,
paprikaa ja vihreää parsaa
***
Kookos-jogurttipannacottaa ja lakusiirappia

Viher-yrttisalaattia ja hunajavinaigrettea
Tillikurkkua
Salaatti parsakaalista, rucolasta ja
suolapähkinöistä sekä hiven sitruunaa
Marinoituja Kalamataoliiveja
Pieniä juuresleipiä, joissa avocadoa ja
juuressipsi
Soija-inkiväärimarinoitulohicocktail
Paikallista rieskaa ja voita
***
Riistaliemessä haudutettua ylikypsää
härkää ja punaviiniä
Kermaista metsäsienimuhennosta
Palsternakkaröstejä
***
Vadelmakerroskiisseliä, mantelikeksiä ja
Cointreau-liköörillä maustettua
tuoremarjasalaattia

Hinta 40,50 €/hlö
Hinta 45,00 €/hlö

myynti@korundi.fi
050 378 7761

BUFFETMENUT
Menu 3

Menu 4

Karpalo-vihersalaattia ja
kuusenkerkkävinegretteä
Salaatti, jossa paahdettua palsternakkaa,
sinihomejuustoa ja granaattiomenaa
Nokkos-pikkelöityä porkkanaa ja lanttua
Graavisiikatartar ja ruislastuja
Rukiista metsäsienipiirakkaa pieninä paloina
Mallasleipää ja voita
***
Loimu savustettua lohta ja
paahtosipulitartaria
Herkullista puikulaperuna-kasvispaistosta
***
Ruisleipää, pekonia, leipäjuustoa ja
lakkahilloa

Kuivatuilla puolukoilla maustettua
viher-yrttisalaattia
Paahdettua punajuurta, vuohenjuustoa ja
rucolaa sekä mustaherukkakastiketta
Kanttarellisalaattia ja hunaja vinaigrettea
Kylmäsavulohta, ruohosipulituorejuustoa ja
kurkkua
Savuporotäytteisiä pieniä tunturirieskarullia
Mallasleipää ja voita
***
Mehukasta ja mureaa poron etuselkää ja
lempeää pippurikastiketta
Hunajajuureksia
Rosmariiniperunakakkua
***
Korundin unelmallista vadelmavispipuuroa ja
vaniljakastiketta

Hinta 46,00 €/hlö

Hinta 50,50 €/hlö

myynti@korundi.fi
050 378 7761

BUFFETMENUT
Kahvi- ja teetarjoilu
Kahvi- ja teetarjoilu 3,00 €/hlö.
Kahvina käytämme tummapaahtoista Mundo Reilun kaupan kahvia.

Juomapaketti 1:
Juomapaketti 2:
Juomapaketti 3:

Juomapaketit
3 kaatoa viiniä
3 kaatoa viiniä + avec
4 kaatoa viiniä + avec

24,00 €/hlö.
32,00 €/hlö
40,00 €/hlö

Minimilaskutus 40 henkilöä.
Korundissa järjestettävistä tilaisuuksista perimme erillisen tilavuokran 200 €.
Kangasservietit 2,50 €/hlö
Valkoiset kangasliinat pöytiin 2,00 €/hlö.
Henkilömäärän ja erityisruokavalioiden vahvistus viimeistään 7 arkipäivää ennen tilaisuutta.
Hinnat sis. 14% alv.
Pidätämme oikeuden tuotteiden ja hintojen muutoksiin.

myynti@korundi.fi
050 378 7761

