Puutarharavintola Kääntöpöytä
Palvelut yksityistilaisuuksiin
Kuvaus ja hinnasto

Tilat
Pasilan veturitallien vanhaan veturinkääntöpöytään rakennettu kasvihuone soveltuu ruokailu- ja
kokoustilaksi 15-40 hengen ryhmille. Kasvihuoneen reunoilla ovat kasvilavat, mutta huoneen
leveä keskitila on varattu ihmisille. Huoneessa on yhtenäinen pitkä puinen pöytä ja penkit.
Ruoka tarjoillaan pöytään. Kasvihuoneessa on mahdollista käyttää isoa led-näyttöä ja
kaiuttimia.
Suuremmille ryhmille järjestämme juhlien ja cocktail-tilaisuuksien tarjoilut buffet-muodossa
terassilla. Istumapaikkoja terassille ja kasvihuoneeseen voidaan järjestää korkeintaan sadalle.
Terassi katetaan sateelta, mutta on ulkotilaa.
Pasilan vanhat veturitallit, Tallikatu, 00520 Helsinki
kaantopoyta.fi/yhteystiedot
koordinaattorit@kaantopoyta.fi

Tilavuokrat alkavilta tunneilta (sis. alv 24%)
1-2 h 124€
3-5 h 186€
6+ h 248€
Pienille ryhmille mahdollisuus jakaantua myös sisätiloihin esim. ryhmätyöskentelyyn.
Kysythän lisää.
Yli 40 hengen ryhmille järjestetään katokset sekä istuin- ja pöytäpaikat erikseen.
Kysythän lisää.

Laitevuokrat (sis. alv 24%)
40” LCD-näyttö ja kaiuttimet 20€ / krt
Äänentoisto bile- ja bändikäyttöön 50€ / krt

Ruoka
Kääntöpöydän puutarharavintolassa ei ole ruokalistoja. Päivän kattaus määräytyy tuotteiden
saatavuuden mukaan. Pääosassa ovat kaupungissa tai lähimaaseudulla ympäristöystävällisesti
tuotetut vihannekset ja viljat, metsien ja puistojen villisato, tori- ja hallikauppiailta mm.
ulkonäkösyistä hävikkiin joutuvasta virrasta napatut helmet ja hyljeksityt kalalajit. Avustavassa
roolissa luomumaitotuotteita, munia ja tarpeen mukaan muutakin.
Maut ovat selkeitä, joskus yllättäviä, mutta eivät päällekäyviä. Annokset ovat
luonnollisen kauniita, mutteivät pelkkää silmän ruokaa. Aistielämyksen lisäksi tarkoitus on
täyttää vatsa ja pitää elimistö liikkeessä.
Valitkaa alta tilaisuuteenne sopiva setti tai ehdottakaa sopivaa variaatiota tai
yhdistelmää! Halutessanne voitte esittää erityistoiveita ruokalajeista ja tarvittaessa tapahtuman
menuyksityiskohdat voidaan sopia tarkastikin. Mieluiten pidämme kuitenkin vapaat kädet ja
yllätysmomentin itsellämme – lupaamme, että se on hauskaa myös teille! Ilmoitattehan ruokaainerajoitukset etukäteen!

Setit
Vähintään 15 henkilölle ellei toisin mainittu. Kysytähän erikseen mahdollisuutta pienemmille
ryhmille.

Napostelu & maistelu
Kekseliästä sormiruokaa esim. kokoukseen tai cocktail tilaisuuteen, ei varsinainen ateria, mutta
osa paloista aina tukevampia. Kutakin tuotetta 2-3 kpl/hlö
5 tuotetta 15 €/hlö
7 tuotetta (väh. 20 hlö) 20 €/hlö
10 tuotetta (väh. 20 hlö) 28€/hlö

Safka
lounas, päivällinen tai illallinen. Koostuu 4 tai 6 alkupalatyypisestä annoksesta jotka
tarjoillaan pöytään 2-4 hengen kesken jaettaviksi, yhdestä yksilöllisesti tarjoiltavasta
pääruokaannoksesta ja mahdollisesta jälkiruoasta. Lisäksi ennen varsinaisia ruokia
tarjotaan keittiön tervehdyksenä pieni suupala.

5 tuotetta 27€/hlö
7 tuotetta 35€/hlö
jälkkäri ja kuuma juoma 7€/hlö

Pizza
Isot viipaloidut pizzat kauden täytteillä. Myös vegaanisena.
15€/hlö

Saviuunipizza
Hapanjuurella kohotetusta täysjyvätaikinasta tehdyt lätyt paistetaan puutarhan omassa
saviuunissa. Päälliset vaihtelevat ja lisääntyvät satokauden edetessä. Pizzoja paistetaan yksi
kutakin syöjää kohden ja ne tuodaan sliceiksi leikattuna pöytään jaettavaksi sitä mukaan kun ne
tulevat uunista ulos. Pizzan kanssa tarjotaan ultratuoretta kääntöpöydän omaa
salaattisekoitusta ja tuoreita yrttejä. Myös vegaanisena.
20€/hlö, (lisäpizzoja voi tilata niin kauan kun uuni on kuuma hintaan 15e/pizza)

Pullakahvit
Kääntöpöydän anis-iisoppikorvapuusti ja reilu kahvi
7€/hlö

Ruokajuomat
Veden lisäksi voitte valita ruokajuomaksi Kääntöpöydän yrttilimonadin, Raikastamon mehuja tai
Laitilan limonadeja. Lämpiminä juomina tarjoamme Kääntöpöydän yrttiteetä ja tummaa Purokahvia.
Helsingin vesi 0€/hlö
Yrttilimonadi 2€/hlö
Yrttitee / kahvi 2€/hlö
Mehu/Limonadi 3€/hlö

Alkoholijuomat
Kääntöpöydällä ei ole anniskeluoikeuksia. Voitte halutessanne tuoda yksityistilaisuuteenne omat
alkoholijuomanne tai tilata esimerkiksi erinomaisia luomuviinejä suoraan ekowine.net verkkokaupasta.

Ohjelma
Järjestämme erilaisia toiminnallisia, informatiivisia ja hauskoja ohjelmanumeroita. Aiheita ovat
muun muassa pienenergiantuotanto, kasvien kasvatus, hyönteisten tai chilien maistelu,
kasvisruoan kokkaus ja viinien maistelu. Voimme yhdessä miettiä myös isompia
kokonaisuuksia, konsertteja jne. Kysythän lisää!
Ohjelmanumerot alkaen 150€/kerta (sis. alv 24%).
Veturitalleilta löytyy myös Helsingin petankkiklubi sekä Cave-kiipeilykeskus, joissa voi koetella
tiimityöskentelyä, koordinaatiota ja lihaskuntoa.

Tervetuloa!
Toivottavat,
Kääntöpöydän väki ja Labby catering
koordinaattorit@kaantopoyta.fi

