COCKTAIL 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

COCKTAIL MENUT
Menu 1
Vihersalaattia & sitruunavinaigrettea
Mummonkurkkuja
Katkarapu-avokadococktail
Lämminsavulohta
Limemajoneesia
Marinoituja savustettuja muikkuja
Salaatti Serranokinkusta, hunajamelonista, kirsikkatomaateista ja rucolasta sekä balsamicoa
Saaristolaisleipää ja levitettä
Hinta 27,90 €/hlö

Menu 2
Vihersalaattia ja sitruunavigrettea
Vaahterasiirapilla höystettyä punasipulihilloketta
Mehustettua rucolaa, kukkakaalta ja sitruunaa
Savusiika-mätitrifle
Härän rintaa ohuina siivuina ja piparjuurimoussea
Feta-pinaattiquichea
Rapeaa patonkia ja tuorejuustoa
Hinta 29,50 €/hlö

myynti@korundi.fi
050 378 7761

COCKTAIL MENUT
Menu 3
Raikasta kurkku-jogurttikeittoa
Caesarsalaattia ja parmesanjuustoa
Salaatti grillatusta munakoisosta, appelsiinista, punasipulista ja versoista & kirpeää
persiljakastiketta
Välimeren makkaraa, perunaa, kapriksia ja paprikaa sekä savumajoneesia
Pikkelöityjä kirsikkatomaatteja
Fenkolihilloketta
Tattimoussea pienissä seesam-vohvelikoreissa
Ilmakuivattua kinkkua ja melonia
Hinta 32,50 €/hlö
Menu 4 (Kasvis)
Mehustettua viheryrttisalaattia
Raikasta kaali-porkkanasalaattia seesamkastikkeella
Pestoa, helmomozzarellaa, kirsikkatomaattia ja punasipulia
Kylmää punajuurikeittoa ja salmiakkia
Salaatti karpaloista, manteleista ja pinaatista
Lehtikaalipiirakkaa
Kesäkurpitsa-halloumpaistosta
Hinta 27,90 €/hlö
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COCKTAIL MENUT
Jälkiruoaksi suosittelemme
Pensasmustikka-sitruunatrifleä
Lime-salmiakki minibavlovia
Minttusuklaaparfait
Hinta 7,50€/hlö
Voitte valita yhden jälkiruokavaihtoehdon koko ryhmälle.
Kahvi- ja teetarjoilu
Kahvi- ja teetarjoilu + suklaakonvehteja 3,50 €/hlö.
Kahvi- ja teetarjoilu 3,00 €/hlö.
Kahvina käytämme tummapaahtoista Mundo Reilun kaupan kahvia.

Cocktail menut tarjoillaan buffetpöydästä.
Minimilaskutus 40 henkilöä.
Korundissa järjestettävistä tilaisuuksista perimme erillisen tilavuokran 200 €.
Henkilömäärän ja erityisruokavalioiden vahvistus viimeistään 7 arkipäivää
ennen tilaisuutta.
Hinnat sis. 14% alv.
Pidätämme oikeuden tuotteiden ja
hintojen muutoksiin.
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