Tervetuloa mökille Savuun Krunikan edustalla nautitaan talven tunnelmasta!
Suomessa on yli puoli miljoonaa mökkiä ja niistä yksi on rantautunut
Tervasaareen. Tämä Helsingin varjelluin salaisuus raottaa nyt punamultaisen
hirsimökkinsä ovea ja avaa näkymän suomalaiseen sielunmaisemaan.
Ravintola Savu tarjoaa parhaat talvikauden maut ja mainiot pikkujoulut.
Herkut maistuvat takuuvarmasti uniikissa ja tunnelmallisessa ravintolasalissa
Tervasaaren syleilyssä.

Pikkujoulupaketti 79,50/hlö
Savun mökille saapuessanne hemmottelemme teitä seuraavin tarjoiluin:

Savun omaa glögiä!
Joulumenu
Savulaskenta,
lajitelma jouluisia alkupaloja
^^^
Hirviwallenberg,
muhennettua palsternakkaa ja savuolutkastiketta L
^^^
Puolukka-kinuskitorttua
ja Aurajuusto-moussea VL

Juomat
Kyytipojaksi 2 juomaa maun mukaan (viini/olut/siideri/virvoke)

Erityisruokavaliot huomioimme mielellämme ennakkoilmoituksesta. Hinnat ovat voimassa, kun koko seurue
valitsee ennakkoon saman menun. Hinnat ovat per hlö ja sisältävät arvonlisäveron ja ryhmäalennuksen.

Pikkujoulupaketti Mökkimenulla 72,50/hlö
Savun omaa glögiä!
Mökkimenu
Riimipeuraa,
mustajuurta, sinappikaalia ja karpalosiirappia L, G
^^^
Voissa paistettua nieriää,
savustettua Rosamunda-perunaa, vuonankaalia
ja mäti-tartarkastiketta L, G
^^^
Appelsiininkuorella maustettua täysmaitovanukasta,
viikunakastiketta ja rouhittua ruispiparia

Juomat
Kyytipojaksi 2 juomaa maun mukaan (viini/olut/siideri/virvoke)

Erityisruokavaliot huomioimme mielellämme ennakkoilmoituksesta. Hinnat ovat voimassa, kun koko seurue
valitsee ennakkoon saman menun. Hinnat ovat per hlö ja sisältävät arvonlisäveron ja ryhmäalennuksen

Tunnelmalliset yksityistilaisuudet
Yksityistilaisuuksiin löytyy Savun tarjonnasta myös ennakkotilauksesta runsas joulubuffet.
Hirsimökin ravintolasali sopii mainiosti maksimissaan 70 henkilön buffettarjoiluun.
Yksityistilaisuuksissa veloitamme takuumyyntisumman, joka määräytyy ajankohdan perusteella.
Summaan lasketaan tilaajan kustantamat ruoka- ja juomatarjoilut sekä vieraiden
omakustanteisesti ostamat juomat. Mikäli takuumyynti ei täyty ruoka- ja juomatarjoiluista,
perimme erotuksen tilaajalta tilavuokrana. https://www.ravintolasavu.fi/yksityistilaisuudet.html
Tervasaareen pääsee näppärästi Pohjoisrannasta kannasta pitkin
sekä autolla että kävellen. Lähimmät parkkipaikat sijaitsevat
Tervasaarenkannaksella, Pohjoisrannassa ja Siltavuorenrannassa.
Lähin bussipysäkki Liisankatu/Liisanpuistikko (n. 400 m).
Savun virtuaaliesitys, kartta, kuvia: www.ravintolasavu.fi
Ravintola Savu | Tervasaari, 00170 Helsinki | p. 09 7425 5574

Avoinna 26.11.-14.12. ti-la 18-(23)

Yksityistilaisuuksiin avattavissa myös muina aikoina.
p. 09 7425 5574 / Myyntipalvelu: p. 09 7425 5505
http://www.ravintolasavu.fi/varaukset.html / myynti@asravintolat.fi
Suomalaista perheyrittäjyyttä jo 25 vuoden ajan
Saslik ◦ Saari ◦ Saaga ◦ Savotta ◦ Saaristo ◦ Savu ◦ La Maison
Oikeudet muutoksiin pidätetään. Varausehdot liitteenä.

