Juuri Tapahtumien
kokouspaketit

Vietä sujuva kokouspäivä omissa tiloissasi Juuri Tapahtumien
kokousherkuilla höystettynä. Juuri Tapahtumien kokouspaketit ovat
myynnissä 20-90 henkilön seurueille. Mikäli ryhmäsi on tätä suurempi,
teemme mielellämme erillisen tarjouksen teitä varten.

JUURI TAPAHTUMIEN
KOKOUSPAKETTI

Aamupala
Smoothie sesongin mukaan
Oman leipomomme leipäkori ja hummusta
Juustoa ja leikkelettä sekä rapeita vihanneksia
Kaffecentralenin sesongin kahvi tai luomutee

Lounas
Kolme raikasta salaattia sesongin mukaan
Päivän pääruoka
Pieni jälkiruoka

Iltapäivän piristäjä
Herkullista makeaa (TAI suolaista) omasta leipomostamme
Kaffecentralenin sesongin kahvi tai luomutee

Hinnat:
Koko päivän kokouspaketti 70 € / hlö (alv 0) ja 79,80 € (alv 14%)
Sisältää tarjoilutyön maksimissaan kahdeksaksi tunniksi

Puolen päivän kokouspaketti 58 € / hlö (alv 0) ja 66,10 € (alv 14%)
Sisältää tarjoilutyön maksimissaan viideksi tunniksi

Kokousaamiainen 35 € / hlö (alv 0) ja 39,90 € (alv 14%)
Sisältää tarjoilutyön maksimissaan kolmeksi tunniksi

JUURI TAPAHTUMIEN
PREMIUMKOKOUSPAKETTI

Hyvän päivän aloitus
Vihersmoothie; pinaattia, avokadoa, kurkkua, omenaa ja appelsiinia (G, vegaaninen)
Hunajalla maustettua luonnonjugurttia, pähkinöitä ja karpalogranolaa (L)
Sipuli-siitakesieni piirakkaa ja kuusenkerkkäsiirappia (L)
Leipurin leipäkori; juurileipää, mallasleipää ja punajuurihummusta (vegaaninen)
Kotimaisia leikkeleitä, Ahvenanmaan kermajuustoa ja rapeita kasviksia (L)
Tuoreita hedelmiä
Kaffecentralenin sesongin suosituskahvia ja haudutettua luomuteetä

Keittiömestarin lounas
Alkuruokapöytä
Kaksi pääruokaa lisukkeineen
Päivän juusto ja kauden lisäke
Pieni jälkiruoka

Iltapäivän piristäjät
Kolme lajia pieniä makeita omasta leipomostamme
Kaffecentralenin sesongin kahvi tai luomutee

Hinnat:
Koko päivän kokouspaketti 105 € / hlö (alv 0) ja 119,70 € (alv 14%)
Sisältää tarjoilutyön maksimissaan kahdeksaksi tunniksi

Puolen päivän kokouspaketti 90 € / hlö (alv 0) ja 102,60 € (alv 14%)
Sisältää tarjoilutyön maksimissaan viideksi tunniksi

Kokousaamiainen Premium 45 € / hlö (alv 0) ja 51,30 € (alv 14%)
Sisältää tarjoilutyön maksimissaan kolmeksi tunniksi

Lisäksi tarjoamme neuvotteluhuoneisiin etukäteen tilattuna:

Dropp-vesi kuplilla tai ilman
2,20 € / 0,5l (alv 0) ja 2,50 € (alv 14%)
Juuren Puodin artesaanilimonadi
3,50 € / 0,33l (alv 0) ja 4,00 € (alv 14%)
Kaffecentralenin sesongin suosituskahvi tai luomutee
3,50 € / hlö (alv 0) ja 4,00 € (alv 14%)
10 % alennuksen sesongin suositusmenusta
jos haluatte viettää iltaa omissa tiloissanne kokouspäivän päätteeksi – kysy tarjousta!
Lisätyötunnit
35 € (alv 0) ja 43,40 € (alv 24%)

Varaukset ja tiedustelut:
Juuri Tapahtumat | tapahtumat@juuri.fi | 010 505 8800

