Tervetuloa mökille Savuun – Kesän Grillibuffet
Suomessa on yli puoli miljoonaa kesämökkiä ja niistä yksi on rantautunut Krunikan edustalle
Tervasaareen. Tämä Helsingin varjelluin salaisuus raottaa nyt pallogrillinsä kantta ja avaa näkymän
suomalaiseen sielunmaisemaan.
Punamultainen hirsimökki tarjoaa kesän tuoreimpia makuja, leppoisia kesäjuhlia, vehreän terassin
tunnelmaa, unohtamatta mölkkyä ja tikanheittoa. Kesän paras grillibuffet nautitaan Savussa!
Grillistä:
- valitse 2 tuotetta. Lisätuote 6,00 €/hlö.
Grillattua naudan kuvetta (M,G,P)
Miedosti savustettua ylikypsää naudan briskettiä (M,G,P)
Naudanfilevarras (M,G,P)
Porsaanfilevarras (M,G,P)
Kasvisvarras kauden kasviksista (M,G,P)
Chimichurri-maustettuja grillattuja jättikatkarapuja vartaassa (M,G,P)
Kokonaisia maisseja kuorissaan ja kirkastettua voita (LG,P)
Grillattua mustekalaa (M,G,P,VS, sis. gluteenitonta soijaa)
Dipit:
- valitse 3 tuotetta. Lisätuote 2,00 €/hlö.
Pestoa (M,G,VS, sis. pinjansiemeniä)
Valkosipuliaiolia (M,G,VS)
Chimichurri (M,G,VS,P)
Ras El Hanout-maustettua jogurttia (L,G,P,VS)
Lipstikkacremeä (L,G,P)
Bulgogi-kastiketta (M,G,VS, sis. gluteenitonta soijaa)
Kastikkeet:
- valitse 2 tuotetta. Lisätuote 2,00 €/hlö.
Bearnaise (L,G,P,VS)
Tumma sinappikastike (M,G,P)
Savun oma bbq (M,P,VS)
Hiillostettua paprikakastiketta (L,G,P,VS)
Ruohosipuli beurre blanc (L,G,P)

Lisukkeet:
- valitse 4 tuotetta. Lisätuote 4,00 €/hlö.
Tomaatti-sipulisalaatti ja shalotti-vinegrettiä (M,G,P)
Kirkas perunasalaatti ja dijonkastiketta (M,G,P,VS)
Kauden salaatti ja Granny Smith-vinegrettiä (M,G,P)
Basilikaa ja helmimozzarellajuustoa (VL,G,P)
Asian slaw (M,G,P)
Punajuurta ja vadelmaa (M,G,P)
Pikkelöityjä kasviksia (M,G,P)
Sydän salaattia ja kraavattua keltuaista (M,G,P)
Paahdettuja perunoita ja ruohosipulia (tarjoillaan lämpiminä) (L,G,P)
Jälkiruokana:
Savun lettuja, maitosuklaamoussea, vaniljajäätelöä ja mansikoita (L)
(letut saatavilla myös vegaanisena ennakkotilauksesta).

Hinta 45,00 / hlö (+ mahdolliset lisävalinnat)
- Grillibuffetin valmistamme min. 30 henkilön seurueelle.
- Erityisruokavaliot huomioimme mielellämme ennakkoilmoituksesta.
- Menuhinnat ovat voimassa, kun koko seurue valitsee ennakkoon saman menun.
- Hinnat ovat per henkilö ja sisältävät arvonlisäveron sekä ryhmäalennuksen.
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 3D-virtuaaliesitys, kartta & kuvia: https://www.ravintolasavu.fi/fi/tilat-ja-kuvat.html

Avoinna
22.-30.5.:
Ti-La 18-(23)
1.6.-31.8.: Ma-La 12-23, Su 13-(18)
1.-12.9.
Ti-La 18-(23)
Yksityistilaisuuksiin avattavissa myös muina aikoina.
Ravintola Savu, Tervasaari, 00170 Helsinki
p. 09 7425 5574 / https://www.ravintolasavu.fi/varaukset.html / myynti@asravintolat.fi
A&S Ravintolat – Saslik ● Saari ● Saaga ●Savotta ●Savu ●Saaristo ●La Maison
Suomalaista perheyrittäjyyttä jo 25 vuoden ajan. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

