
Avokadoleipä pistaasilla, chiavanukas tuoreilla 

Täytetty bagel valitsemallanne täytteellä, 

      marjoilla tai hedelmillä, tuoremehu & kahvit

      pannukakut pekonilla, marjoilla ja siirapilla, 

      tuoremehu & kahvit

 

Runsas aamiaispaketti, kahvia & mehua 

Lounasbuffet ravintolan puolella 

Lounasbuffet ravintolan puolella 

Iltapäiväkahvit, smoothie & leivonnainen

Runsas aamiaispaketti, kahvia & mehua 

Lounasbuffet ravintolan puolella 

Iltapäiväkahvit, smoothie & leivonnainen

Lohi, pinaatti, kurkku & piparjuurituorejuusto (L)

Vuohenjuusto, aurinkokuivattu tomaatti, 

Avokado, pinaatti, marinoitu punasipuli & 

Täytetty bagel (valitse täyte)  

      rucola & tuorejuusto (L)

      vegemajoneesi (Ve)

 

Päivän pulla 

Macarons (2kpl / henkilö)  

Tuorepuuro kardemummalla ja marjoilla 

Leikatut hedelmät (hinta per hlö) 

Kokoushedelmät (hinta per kg) 

All you need in successful meeting

Makeat

Aamiaispaketit neuvotteluhuoneisiin

Hedelmäsmoothie jogurtilla 

Marjasmoothie jogurtilla

Vihersmoothie (Ve)

Fruitie (Ve) 

Chia vanukas

Tuorepuuro

Pepsi, Pepsi Max, Jaffa, 7up

Pienpaahtimon kahvia tai teetä 

Virvoitusjuoma    

Novelle 0,33  

Novelle 0,5 *   

*Valikoima eri makuja 

 

Parmankinkku, aurinkokuivattu tomaatti 

Briejuusto, viikunahillo & rucola (L) 

Täytetty croissant (valitse täyte)

      & rucola (L)

Kinkku, juusto & kasvis (L)

Juusto & kasvis (L) (Ve saatavilla) 

Täytetty sämpylä (valitse täyte)

3,40€

4,20€

4,50€

4,50€

5,50€

2,90€

3,50€

3,00€

3,50€

 

Suolaiset

Smoothiet & muut

Juomat

Paketit neuvotteluhuoneisiin

6,50€

3,50€

3,50€

3,50€

3,50€

4,50€

4,50€

6,50€

5,50€

12,90€

13,90€

Vallila

Fifth Avenue

Waking up in the morning

Afternoon tea

Make my whole day

22,50€

22,50€

32,50€



Tilaukset sähköpostitse osoitteeseen hello@aliceitalian.fi

Räätälöimme myös tarvittaessa menun ulkopuolelta sopivat tarjoilut toiveidenne mukaan!

Tilausten sujuvuuden ja raaka-aineiden saatavuuden varmistamiseksi toivomme tilausta 2 arkipäivää ennen
tilaisuutta, kuitenkin viimeistään edellisenä arkipäivänä klo 14.00 mennessä.

Saman päivän tilaukset toteutamme mahdollisuuksien mukaan. Pikatilauslisä saman päivän tilauksiin 25€.

Voitte joko noutaa valmiit tuotteet sovittuna ajankohtana ravintolastamme tai voimme toimittaa tarjoilut
sovittuun kerrokseen. Toimitusmaksu 15€.

Tarvittaessa meille voi soittaa ravintolaan numeroon 0400 513 933.

Edellisenä tai samana päivänä peruuntuneista tilauksista veloitamme ruokien osuuden tilauksesta.

Klo 7.45 aikaisempiin cateringtoimituksiin veloitamme hinnaston lisäksi henkilökuntakustannukset 38€ /h.

Klo 16.30 jälkeisiin cateringtoimituksiin veloitamme hinnaston lisäksi henkilökuntakustannukset 38€ /h.

Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäverot 14/24%. 

 

Tilaus- ja toimitusehdot

All you need in successful meeting



Salmon, spinach, cucumber & 

Goat cheese, sun-dried tomato, rucola 

Avokado, spinach, marinated red onion &

Stuffed bagel 

       horseradish cream cheese (L)

       & cream cheese (L)

       vegan mayonnaise (Ve) 

Breakfast packages for meeting rooms

 Pepsi, Pepsi Max, Jaffa, 7up

Local roasted coffee or tea  

Soft drink    

Novelle 0,33 

Novelle 0,5 *   

*Selection of different flavors

 

2,90€

3,50€

3,00€

3,50€

 

Sweet pastry of the day

Macarons (2 pieces / person)  

Porridge with cardamom and berries 

Sliced fruits (price per person) 

Fruit plate (price per kg) 

Avocado toast with pistachio, chia pudding 

Stuffed bagel with your choice of filling,

      with fresh berries or fruits,  juice & coffee

      pancakes with bacon, berries and syrup,

      juice & coffee

 

Sweet

Fruit smoothie with yoghurt

Berry smoothie with yoghurt

Green smoothie (Ve)

Fruitie (Ve) 

Chia pudding

Overnight oats

Prosciutto, sun-dried  tomato & rucola (L)

Brie cheese, fig jam & rucola (L) 

Stuffed croissant 

Ham, cheese &  vegetable (L)

Cheese &  vegetable (L) (Ve available) 

Stuffed bread roll 

3,40€

4,20€

4,50€

4,50€

5,50€

Breakfast package, coffee & juice 

Buffet lunch at the restaurant 

Buffet lunch at the restaurant 

Afternoon coffees, smoothie & sweet pastry 

Breakfast package, coffee & juice

Buffet lunch at the restaurant 

Afternoon coffees, smoothie & sweet pastry 

Sandwiches

Smoothies & stuff

Drinks

Packages for meeting rooms

6,50€

3,50€

3,50€

3,50€

3,50€

4,50€

4,50€

6,50€

5,50€

12,90€

13,90€

Vallila

Fifth Avenue

Waking up in the morning

Afternoon tea

Make my whole day

22,50€

22,50€

32,50€

All you need in successful meeting



Orders via email to hello@aliceitalian.fi

If necessary, we can also tailor suitable dishes from outside the menu according to your wishes!

To ensure the order and availability of the raw materials, we expect orders 2 business days before the
event, however, no later than previous business day by 2pm.

We execute same day orders whenever possible. Quick order surcharge for same day orders is 25€.

You can either pick up the finished products from the restaurant or we can deliver the order to the wanted
office. Delivery fee is 15 €. There will be no delivery fee for Wonderland's meeting rooms. 

If needed, you can call the restaurant: 0400 513 933.

For orders canceled the previous day or the same day, we will charge the food portion of the order.

For the orders before 7.45 am we will charge additional staff cost of 38 € /h.

For catering deliveries after 4.30pm we will charge additional staff cost of 38 € /h.

All prices include VAT 14/24%.

 

Order and delivery terms

All you need in successful meeting


