Saagan aito lappilainen puuvene on täytetty jäähileellä ja tarjolla on näyttävä valikoima parhaita itse valmistettuja herkkuja.
Lappilainen Joulupöytä yhdessä Saagan tunnelmallisen Lapin miljöön kanssa luovat joululounaille ja -illallisille
ainutlaatuiset puitteet keskellä Helsinkiä.

Vaalealla glögillä marinoitua silliä (M,G,P)
Mustikalla graavattua Jäämeren lohta (M,G,P)

Hartaasti hauduteltua poronkäristystä ja pottuvoita
sekä puolukkasurvosta ja maustekurkkua (L,G,P)

Lämminsavulohta ja mustaherukanlehtikurkkua (M,G,P)

Sieni-seitankäristystä (M,P)

Savuporomoussea, siianmätiä ja kuivattua tattia (L,G,P)

Hiillostettua nieriää, hilla-voikastiketta ja rapeita
kapriksia (L,G,P) sekä kuusenkerkkäohrattoa (L,P)

Saunapalvattua kinkkua ja Saagan sinappia (L,G,P)
Savustettua poron niskaa ja mehustettua tyrniä (M,G,P)
Rosolli paahdetuista juureksista (L,G,P)
Villisienisalaattia (L,G,P)

Glögijuustokakkua (G,VL)

Punajuuriterriiniä ja pihlajanmarjasiirappia (L,G)

Leipäjuusto-puolukkamurupaistos ja omenakinuskia
(L,P)

Villisienipatee ja pihlajanmarjasiirappia (L,G,P)
Raikkaita salaatinlehtiä ja puolukkavinegretti (M,G,P)
Tuppiperunoita tillivoissa (L,G,P)

Riisivanukasta, hillottua karviaista ja kanelia (L,G,P)
Joulutorttuja ja makeisia

Saagan perunarieskaa (L,P) ja joululimppua (L,P)
Munavoita (L,G,P) ja voita ilman munaa (L,G,P)

57,00 / hlö
M=Maidoton  L=Laktoositon  VL=Vähälaktoosinen
G=Gluteeniton  P=Pähkinätön
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 Pyydämme vahvistamaan henkilömäärän viimeistään 14 vrk ennen tilaisuutta.
 Kuitenkin vielä 3 arkipäivää ennen tilaisuutta voi ryhmäkokoa muuttaa maksimissaan +/-10 %. Mikäli ilmoitus
henkilömäärän pienenemisestä tulee em. myöhemmin tai ei lainkaan, on ravintolalla oikeus veloittaa tilaajalta
etukäteen tilatuista palveluista ilmoitetun henkilömäärän mukaisesti.
 Joululounaat/-päivälliset maksetaan paikan päällä tai voidaan laskuttaa yrityksiltä (laskutuslisä 10,00). Laskutus on
sovittava ennakkoon myyntipalvelun kautta.
 Varaus- ja peruutusehdot erillisenä liitteenä.

Ravintola Saaga sijaitsee Bulevardin Hietalahden torin puoleisessa päädyssä, Aleksanterin teatteria vastapäätä ja
Sinebrychoffin taidemuseon naapurissa. Pysäköintialueet Saagan lähellä: Autoparkki Aleksanterinteatteri ja
Hietalahden tori (vyöhyke 1). Julkinen liikenne: esim. raitiolinja 6.

Suomalaista perheyrittäjyyttä jo 25 vuoden ajan 
Saslik ◦ Saari ◦ Saaga ◦ Savotta ◦ Savu ◦ Saaristo ◦ La Maison
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