SOMETHING SMALL
Jäätelöt / Ice Cream 1,80 - 5 €
Kakkupala / Piece of cake 4 €/5 €
Pulla / Sweet bun 2,50 €

LISÄTÄYTTEET /
EXTRA TOPPINGS +1,50 €
Voit ottaa annoksen mukaan,
ethän jätä roskia luontoon!
You can also have your food
to go, please don’t litter!

Päivän suolapala / Savory 4 €
Karkkeja / Candies 1 - 5 €
Hedelmä / Fruit 1 €

ananas /pineapple, aurajuusto / blue
cheese, basilika / basil, creme fraiche,
granaattiomena / pomegranate,
karamellisoitu sipuli / caramelized
onion, kananmuna / egg, kapris /
capers, kauden sieni / mushroom,
kirsikkatomaatti / cherry tomato,
mansikka / strawberry, marinoitu
punasipuli / marinated red onion,
mozzarella, oliivi / olives, paahdettu
peruna / roasted potatoes, paahdettu
paprika / roasted sweet pepper, parsa
/ asparagus, parmesaani / parmesan,
pikkelöity kurkku / lightly pickled
cucumber, pikkelöity chili / pickled
chili, pinjansiemen / pine seeds,
piparjuurimajoneesi / horseraddish
mayonnaise, pekoni / bacon, rucola,
savukinkku / smoked ham,
suolakurkku / pickled cucumber,
tulinen Romesco / spicy Romesco,
vuonankaali / mache, vöner

Lasten annoksiin sisältyy juoma ja pieni jälkiruokayllätys
/ Kids´portions include one drink and a surprise dessert
Ilmoitathan allergiasta tai erikoisruokavaliosta ennen tilaamista - teemme kaikkemme palvellaksemme toiveitasi
/ Please let us know if you have any allergies or special diets, we do our very best to be able to serve you
Toimimme vastuullisten tavarantoimittajien kanssa, kaikki lihatuotteemme ovat kotimaisia, ellei toisin ilmoiteta
/ All our suppliers are liable and all our meat products are from Finland unless otherwise informed
Haluamme pitää luonnonkauniin ranta-alueen siistinä ja vältämme ylimääräisiä muovipakkauksia - autathan meitä, kiitos!
/ We want to keep our beautiful beach clean and try to avoid plastic - we hope you will help us, thank you!
Muistathan myös, että esittelemme mielellämme myös Hietsun Paviljongin sisätiloja, joissa jopa 200 henkilöä voi juhlia,
olipa syy mikä hyvänsä /
In case of a private function, we’ll be more than happy to show You the location and facilities of the Hietsun Paviljonki that
seats up to 200 persons and can be catered by us or yourself. Further details: hietsunpaviljonki.fi
Kaunis kiitos palveluitamme kohtaan osoittamastasi mielenkiinosta. GT 1929 ulkoterassin lisäksi palvelemme Hietsun
Paviljongin Aulakahvilassa sekä koko talossa. Pyydä meiltä tarjous, emme ylenkatso pientäkään tilaisuutta. Olemme
hoitaneet muistotilaisuuksia, nimiäisiä, syntymäpäiviä, teemapäiviä, häitä ja firmabileitä 10-200 hlölle. Jopa yli 300
henkilöä mahtuu kesällä, kun laitamme teltat ympäröivälle piha-alueelle.
Parhaiten tavoitat meidät paikan päältä, puhelimitse, textiviestillä, kotisivuilta tai maililla: gt1929.fi , teemu@gt1929.fi tai
gt1929.hietsunpaviljonki@gmail.com , tel. 358 (0)50 558 25 25 tai (0)40 51 28 432

