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RAVINTOLAPALVELUT

2018

Paviljonki Ravintolat tarjoaa Teille edullista ja nopeaa näyttelyosastopalvelua. Tällä lomakkeella voitte pyytää tarjouksen
tai tilata osastotarjoilutuotteita ennakkoon.
Myyntipalvelu
– tilaukset ennen tapahtumaa
Puh. (014) 334 0000
E-mail: info@jklmessut.fi

Näyttelyosastopalvelu
- tilaukset tapahtuman aikana
Puh. 050 409 9003

Esimerkkejä tuotteistamme:
Ennakkotilaukset tulee tehdä viimeistään 14 vrk ennen messujen avajais-/alkamispäivää.
Myöhemmin tehdyt tilaukset laskutamme listahinnan mukaan.

RUOKATUOTTEET, kertatoimitus MINIMI 10 KPL / ANNOSTA
EnnakkoListahinta
hinta
€/kpl
€/kpl
Kahvi
Minimi kertatoimitus 1,5 l
Tee
Cocktailtuotteet
Ruiskolikko tuorejuustolla
Kasvisnyytti & sweet chili -dippi
Minimuffinssi (eri makuja)
Rieskarulla, feta-kasvis
Rieskarulla, savulohi
Kanavarras & sweet chili -dippi
Petit fours (eri makuja)
Gluteeniton makea
Gluteeniton suolainen
Platterit minimitil.10 hlö
Juustotarjotin; emmentaljuustoa,
manchegojuustoa, mausteleipää,
rypäleitä ja pähkinöitä
Minimitilaus 10:lle
Lihapullia ja dippikastiketta
5 kpl / annos
Minimitilaus 10:lle
Sämpylät
Kinkku
Juustoruiseväs
Muita tuotteita
Chips 150 g
Ruisnachoja ja mietoa
tomaattisalsaa / per henkilö
Keksit, 175 g
Suklaakonvehdit
Jäät
Appelsiinituoremehu
Omenatuoremehu
Kokonaiset hedelmät

7,80 / l

8,20 / l

7,80 / l

8,20 / l

1,20
2,30
1,50
3,30
3,80
3,00
2,50
3,70
3,70

1,50
vain ennakko
vain ennakko
vain ennakko
vain ennakko
vain ennakko
vain ennakko
3,70
3,70

pvm

pvm

pvm

pvm

5,50 / hlö 6,80 / hlö

4,50 / hlö 5,60 / hlö
4,20
4,20

4,80
4,80

3,70 / pss 3,70 / pss
1,90

2,30

4,90 / pkt
35,00 / kg
1,30 / kg
3,50 / litra
3,50 / litra
9,90 / kg

4,90 / pkt
vain ennakko
1,30 / kg
3,50 / litra
3,50 / litra
9,90 / kg
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JUOMATUOTTEET
Aura Olut III 20 l astia
Olut III 0,33 l tlk laatikoittain
Siideri 0,33 l tlk laatikoittain
Gin Long drink 0,33 l laatikoittain
Virvokkeet 0,33 l tlk laatikoittain
Vichy 0,33 l tlk laatikoittain
Lähdevesipullo 0,5 l
Koskenkorva 0,7 l
Martell VS 0,7 l
Beefeater gin 0,7 l
Famous Grouse viski 0,7 l
Bacardi rommi 0,7 l
Talon punaviini 0,75 l
Talon valkoviini 0,75 l
Punaviini, hanapakkaus 3 l
Valkoviini, hanapakkaus 3 l
Kuohuviini 0,75 l

pvm
Hinta
€/kpl
225,00 / astia
120,00 laatikko 24 tlk
129,00 / laatikko 24 tlk
156,00 / laatikko 24 tlk
69,00 /laatikko 24 tlk
63,00 / laatikko 24 tlk
48,00 / 24 plo
69,00 / plo
86,00 / plo
89,00 / plo
82,00 / plo
93,00 / plo
29,00 / plo
29,00/ plo
95,00 / pkt
95,00 / pkt
29,00 / plo

pvm

pvm

pvm

Toimitus osastolle
viimeistään

Juomatuotteiden mahdolliset palautukset on ilmoitettava viimeisenä messupäivänä 2 tuntia ennen messujen sulkeutumista. Ilmoittamatta jätettyjä palautuksia emme huomioi. Anniskelua säätelevien asetusten mukaan juomia ei ole lupa
viedä pois anniskelualueelta. Jyväskylän Paviljonki on viranomaisten luvissa määritelty anniskelu- ja elintarvikelupaalueeksi. Paviljonki Ravintolat vastaavat alueen anniskelusta ja hygieniamääräysten noudattamisesta, ja niihin liittyvästä
omavalvonnasta.
Hintoihin sisältyy tarvittavat tarjoilu- ja kertakäyttöastiat. Hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron.
LAITEVUOKRAT
Hanalaite astiaoluelle 325,00 € / kpl (sis. tarvittavan hiilihapon) ____ kpl
Tilaus viimeistään 14 vrk ennen messujen alkamis- tai avajaispäivää.
TARJOILUHENKILÖKUNTA
Voitte halutessanne vuokrata osastollenne tarjoiluhenkilökunnan kauttamme. Tarjoiluhenkilöstöstä näyttelyosastolle
veloitamme arkisin ja lauantaisin 38.90 € / tunti / henkilö, sunnuntai ja arkipyhät 69.00 € / tunti / henkilö, toteutuneen
tuntimäärän mukaisesti.
TILATTAVAT LIPUKKEET
kotiruokalounas
11,90 €
messulounas
13,10 €
messubuffet
15,90 €
kahvilipuke
5,70 €
juomalipuke
6,90 €
kahvi ja sämpylä
7,00 €
pieni virvoke 0,33 l
3,70 €
iso virvoke 0,5 l
4,20 €
kahvi / tee
2,20 €

______ kpl
______ kpl
______ kpl
______ kpl
______ kpl (olut, siideri, viini 12 cl)
______ kpl
______ kpl
______ kpl
______ kpl

Lippujen toimitus:
[ ] kirjallisena, posti- ja käsittelymaksu 13,00 €

[ ] noudetaan paikan päältä.

Lipukkeet käyvät maksuvälineiksi Paviljonki Ravintoloiden eri toimipisteissä. Erotusta ei makseta takaisin, eikä lipukkeita voi vaihtaa rahaksi. Lipukkeella saa siinä mainitun myyntituotteen.
Otamme vastaan käyttämättä jääneitä lippuja messujen päättymiseen saakka.
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