tarjoiluehdotus

Erinomaisiin juhliin

SHAMS CATERING tekee tilauksesta
erinomaiset vegaaniset tarjoilut, jotka
suunnitellaan ja toteutetaan tilaajan
toiveiden mukaisesti.
SHAMS CATERING valmistetaan
laadukkaista, mahdollisimman lähellä
tuotetuista raaka-aineista. Tuotteet
ovat lisäaineettomia, eivätkä ne sisällä
palmuöljyä. Falafelit ja hummus ovat
kaiken lisäksi luomua.
Ateriat sopivat moneen erityisruokavalioon – saatavilla on myös erilaisia
gluteenittomia vaihtoehtoja.
SHAMS CATERING on loistava
valinta niin pieniin kuin suuriin
juhliin, illanviettoihin ja muihin
tilaisuuksiin.

tarjoiluehdotus

Voit valita valmiista ateriaehdotuksista
mieluisan tai tiedustella, miten catering
voidaan toteuttaa parhaiten juuri sinun
vieraitasi ajatellen. Halutessasi voit
myös tilata yksittäisiä tuotteita.
SHAMS CATERING on myös edullinen
vaihtoehto ja lisäksi yli 20 annoksen
tilaajat saavat vielä alennusta. Mitä
enemmän tilaat, sitä suurempi on
alennus. Pyydä tarjous!
TILAUKSET / TIEDUSTELUT

SHAMS FALAFEL

OSUUSKUNTA KEHRÄ
Lotta Laaksonen, p. 050 432 3324
shamsfalafelit@gmail.com
shamsfalafel.com

FALAFEL CATERING
Luomufalafelit, -hernefelit tai -härkäfelit
(4 kpl), mausteinen riisi tai peruna, kaksi
erilaista tuoresalaattia, salsa, tsatsiki,
luomuhummus.

9,00 €/annos*

MINI FALAFEL CATERING
Pienet luomufalafelit, -hernefelit tai
-härkäfelit (4 kpl), mausteinen riisi tai
peruna, tuoresalaatti, salsa, luomuhummus.

7,20 €/annos*
LASAGNE CATERING
Lasagne, kaksi erilaista tuoresalaattia,
tsatsiki, luomuhummus.

7,70 €/annos*

KOSHARY CATERING
Koshari, kaksi erilaista tuoresalaattia,
salsa, tsatsiki, luomuhummus.

7,70 €/annos*
MOUSSAKA CATERING
Moussaka, mausteinen riisi tai peruna,
kaksi erilaista tuoresalaattia, tsatsiki,
luomuhummus.

KAHVITARJOILU

1,75 €/kpl
LUOMUMUNKKI .................. 2,10 €/kpl
MUFFINSSI ......................... 1,50 €/kpl
DAHINA ............................. 2,00 €/kpl
LUOMUKAHVI TAI -TEE ........

FALAFELIT YKSITTÄIN

0,60 €/kpl | pienet: 0,43 €/kpl
LUOMU FALAFEL
Irakilaisen reseptin mukaan kikherneistä
käsintehdyt SHAMS luomufalafelpyörykät.

LUOMU HERNEFEL
Kotimaisista vihreistä herneistä
käsintehdyt SHAMS luomuhernepyörykät.

LUOMU HÄRKÄFEL
Kotimaisista härkäpavuista käsintehdyt
SHAMS luomupapupyörykät.

HROBSE-LEIPÄ
Irakilainen ohut vehnäleipä aterian
lisukkeena tarjottavaksi.

2,00 €/kpl | luomu: 2,10 €/kpl
= GLUTEENITON

7,70 €/annos*

Hinnat voimassa toistaiseksi 1.6.2019
alkaen, 10–20 annoksen tilauksille.
Suurempiin tilauksiin lasketaan alennus.
Aterioiden sisältö muunneltavissa.
Muutokset voivat vaikuttaa palvelun
lopulliseen hintaan.
© Osuuskunta Kehrä / SHAMS FALAFEL 06/2019
— Pidätämme oikeudet muutoksiin.
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Erinomaisiin juhliin
SHAMS CATERING -PALVELUN
TILATESSASI TUET SAMALLA
YMPÄRISTÖVASTUULLISTA
RUOANTUOTANTOA,
KOTIMAISTA YRITTÄJYYTTÄ
SEKÄ MAAHANMUUTTAJIEN
TYÖLLISTYMISTÄ SUOMESSA.

