Meist:
Meie eesmärgiks on pakkuda paindlikku toitlustusteenust vastavalt sündmuse
formaadile ja suurim tunnustus kiitus hea toidu ja teeninduse eest. Meeskonna
kogemus ulatub aastasse 2007 ning oleme toitlustanud gruppe suurusega 10 kuni
1500 inimest. Meie laos on olemas ka rohkelt peomööblit, mille rentimine teenust
toetab.
Toidud ja menüüd:
Põhjala Catering lähtub põhimõttest - kõik mis on piisavalt kvaliteetne Eesti tooraine
hangitakse kodumaistelt turult. Oleme hoolikalt valinud oma tooraine tarnijad,
kellest mitmed on kodumaised puhta toidu talu- ja väiketootjad. Lähtume menüüde
koostamisel, et toit oleks võimalikult tervislik ja visuaalselt isuäratav tagades
kõrgtasemelise maitseelamuse. Leiame, et ka traditsiooniline Eesti söögilaud ei pea
olema täpselt see, mida meie vanaemad samamoodi viimased aastakümned on
teinud vaid kasutades samu põhitõdesid, kuid uuenenud tehnikaid ja lisandunud
tooraineid saab see vastata tänapäeva kulinaarse maailma tipptasemele. Peame
oluliseks, et kohalikel toidupakkujatel on kohustus väliskülalistele Eesti toidu
tutvustamine ja huvi tekitamine siinse toidukultuuri vastu.
Stiil ja visuaal:
Põhjala Catering kasutab nii toitude stiliseerimisel, saalide dekoreerimisel kui ka
toidu serveerimisel kaasaegseimaid disainilahendusi. Erinevate setup-ide puhul
rõhutakse tihti looduslähedusele ja naturaalsetele materjalidele ning eeskujuks on
Skandinaavia disain ja New Nordic cuisine põhitõed.
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LÕUNA- JA ÕHTUSÖÖGID (buffee):
Variant I 13,90 eur + km /inimene:
Soe toit
• Barbecue sea sisefilee mustsõstra-punase veini kastmega 120g
• Ahjus röstitud kartulid tüümiani ja maitserohelisega 200g
Salatid:
• Värske roheline salat oliiviõliga 70g
• Marineeritud punane kapsas, kirsstomati, kikerherneste ja India pähkli
kastmega 70g
Dessert:
• Kohupiimakook kirssidega 100g
Joogid:
• Maitsevesi (kurgi-granaatõuna ja sidruni) - arvestuseta
• Mustsõstra mahlajook - arvestuseta
• Brasiilia Mogiana piirkonna kästsi röstitud kohv (arabica) 150ml, lisandid
koor, sojapiim, suhkur
• Kuum vesi 100ml, teeassortii, Eestimaa mesi
Lisandid:
• Värske leiva ja saia valik, maitsevõi

Variant II 13.90 eur + km /inimene:
Soe toit:
• Madalal tulel küpsetatud veisepõsk, bordelaise kaste 200g
• Dauphinois kartuli gratään 200g
Salatid:
• Värske roheline salat oliiviõliga 70g
• Kahe kapsa coleslaw salat 70g
Dessert:
• Mustika red velvet kook 100g
Joogid:
• Maitsevesi (kurgi-granaatõuna ja sidruni) - arvestuseta
• Mustsõstra mahlajook - arvestuseta
• Brasiilia Mogiana piirkonna käsitsi röstitud kohv (arabica) 150ml, lisandid
koor, sojapiim, suhkur
• Kuum vesi 100ml, teeassortii, Eestimaa mesi
Lisandid:
• Värske leiva ja saia valik, maitsevõi
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Variant III 13.90 eur + km /inimene:
Soe toit
• Madalal tulel küpsetatud portobello kana 200g
• Riis köögiviljadega 200g
Salatid:
• Värske roheline salat oliiviõliga 70g
• Peedi-õuna salat 70g
Dessert:
• Shokolaadi ja karamelli duo kook 110g
Joogid:
• Maitsevesi (kurgi-granaatõuna ja sidruni) - arvestuseta
• Mustsõstra mahlajook - arvestuseta
• Brasiilia Mogiana piirkonna käsitsi röstitud kohv (arabica) 150ml, lisandid
koor, sojapiim, suhkur
• Kuum vesi 100ml, teeassortii, Eestimaa mesi
Lisandid:
• Värske leiva ja saia valik, maitsevõi

Variant IV 13.90 eur + km /inimene:
Soe toit:
• Värskete ürtidega küpsetatud kohafilee, lobster bisque ja sinimerekarbid
200g
• Cous-cous köögiviljadega 200g
Salatid:
• Värske roheline salat oliiviõliga 70g
• Kahe kapsa coleslaw salat 70g
Dessert:
• Kolme shokolaadi mille feuille 100g
Joogid:
• Maitsevesi (kurgi-granaatõuna ja sidruni) - arvestuseta
• Mustsõstra mahlajook - arvestuseta
• Brasiilia Mogiana piirkonna käsitsi röstitud kohv (arabica) 150ml, lisandid
koor, sojapiim, suhkur
• Kuum vesi 100ml, teeassortii, Eestimaa mesi
Lisandid:
• Värske leiva ja saia valik, maitsevõi
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