Lappilainen Joulupöytä Saagassa
Saagan aito Lapin puuvene on täytetty jäähileillä! Veneessä on tarjolla upea valikoima parhaita itse valmistettuja alkupaloja,
joiden jälkeen maistuvat lämpimät pääruoat ja makeat jouluherkut. Lappilainen Joulupöytä ja Saagan tunnelmallinen Lapin
miljöö luovat jouluruokailuille ainutlaatuiset puitteet keskellä Helsinkiä.

15.11.–22.12.2022
Alkuruoat jäähileveneestä

Pääruokapöydästä

Savulohirieskarullia ja merileväsmetanaa L
Puolukkagraavattua Jäämeren lohta M,G
Savustettua sateenkaarirautua ja inkivääri-sitruunakastiketta L,G
Mätimoussea ja rouhittua ruisrieskaa L,(G)
Matjessillisalaattia ja piparjuurikastiketta L,G
Portviinillä maustettua pororilletteä ja konjakkimajoneesia L,G
Poronmaksapateeta ja aprikoosihilloketta L,G
Muskotilla maustettua katkarapuskagenia L,G
Leipäjuusto-ruusukaalisalaattia ja karpalovinegrettiä L,G
Pähkinä-punajuurisalaattia ja väinönputkikastiketta L,G
Hapankermalla maustettua metsäsienisalaattia L,G
Juuriselleri-omenasalaattia L,G
Raikkaita salaatinlehtiä ja puolukkavinegrettiä M,G
Tuppiperunoita tillivoissa L,G
Saagan perunarieskaa L ja joululimppua L

Hartaasti hauduteltua poronkäristystä ja pottuvoita sekä
puolukkasurvosta ja maustekurkkua L,G

Avoinna

15.11.–3.12. TI–LA 17–23
7.–22.12. TI–PE 12–23, LA 17–23.
Saaga on avoinna arkisin jo lounasaikaan parhaaseen
pikkujouluaikaan 7.12. alkaen!

Hiillostettua lohta, hilla-voikastiketta ja juurikaspaistosta L,G
Hasselbackan kurpitsaa, punajuurikiusausta ja
karhunlaukkapestoa L

Jälkiruokapöydästä
Glögijuustokakkua ja hillottua karhunvattua VL
Valkosuklaariisipuuroa ja hillaa L,G
Piparkakkurahkaa ja piparminttusuklaamurua L
Appelsiini-suklaa-rocky roadia VL
Kahvia ja teetä

Hinta
59,00 / hlö
M = Maidoton  L = Laktoositon
VL = Vähälaktoosinen  G = Gluteeniton
(G) = saatavana gluteenittomana
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Varausehdot

 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 varaajaa etukäteen tilatuista tarjoiluista viimeksi ilmoitetun henkilömäärän mukaisesti.
 Joululounaat/-päivälliset maksetaan paikan päällä.
Voimme laskuttaa yrityksiä (laskutuslisä 10,00), mikäli siitä sovitaan ennakkoon myyntipalvelun kanssa.
 Varaus- ja peruutusehdot erillisenä liitteenä.

Sijainti/pysäköinti

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

Tervetuloa nauttimaan Lapin luonnon parhaista antimista sekä Saagan jouluisesta tunnelmasta!
Suomalaista perheyrittäjyyttä jo yli 25 vuoden ajan - Šašlik ◦ Saaga ◦ Savotta ◦ Saari ◦ Saaristo ◦ La Maison ◦ SameSame
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