Kokouspaketit Juustoportin liikenneasemilla

–

Katamme tarjoilut valmiiksi kabinettiin (väh. 10 hlö).
Voit myös varata kabinetin ilman kokouspakettia.

Kokouspaketit:

–

Kokouspaketti, puolipäivä
20 € / henkilö

Kokouspaketti, kokopäivä
25 € / henkilö

- Kahvit ja makea tai suolainen
lisuke (valitse alta)
- Lounas noutopöydästä

- Aamukahvi ja sämpylä
- Lounas noutopöydästä
- Iltapäiväkahvit ja makea tai
suolainen lisuke (valitse alta)

Valitse tarjoilut:
Kahvi ja suolainen lisuke
(8 €/hlö ilman kokouspakettia)

–

Kahvi ja makea lisuke

(7 €/hlö ilman kokouspakettia)

Valitse joku seuraavista:
-Päivän leivos
-Smoothie
-Rahka-annos

Valitse joku seuraavista:
-Täytetty sämpylä
-Täytetty croissant
-Suolainen piirakka

Muut tarjoilut:

–

Kahvi ja päivän pulla 6 €/hlö
Kahvi ja leipäjuusto hillolla 6 €/hlö
Aamiaisbuffet 8,90 €/hlö (yli 15 hlö)
Lounas noutopöydästä arkisin 10,90 €/hlö, (la 11,90 €, su 13,90 €)
Kokousvirvokkeet 0,5 l, 3 €/pullo.
Varattavat tilat:

Jalasjärvi kabinetit maks. 30 ja 50 henkilöä
Kärsämäki kabinetti maks. 30 henkilöä
Ylöjärvi kabinetit maks. 20 ja 40 henkilöä
Kuopio kabinetti maks. 30 henkilöä
Mäntsälä kabinetit maks. 18 henkilöä

Varausmaksu pieneen kabinettiin:
Puolipäivä (1-4 tuntia) 25€
Koko päivä (yli 5 tuntia) 40€

Varausmaksu isoon kabinettiin (yli 30hlö):
Puolipäivä (maks. 6 tuntia) 50 €
Kokopäivä (yli 6 tuntia) 90 €

Yritysesittely alk. 62 €
Maksamalla varausmaksun takaamme, että tilat ovat varusteltuja ja käytössä vain kyseiselle ryhmälle.
Kuljettaja ja/tai matkanjohtaja saa ryhmän (min. 15 henkilöä) vierailun mukaan edun: kahviporukan mukana tulevalle sämpylä/pulla ja kahvi, ruokailevan porukan mukana tulevalle ruokailu. Lisäksi ½ leipäjuusto kaupanpäälle.
Ennakkoon varatut ruokailut laskutetaan varauksen perusteella.
Peruutus maksutta 24 tuntia ennen varausta.
Alle 24 tuntia ennen perutut varaukset tai peruuttamattomista varauksista veloitetaan 50 % tilauksen hinnasta.
Juustoportti Jalasjärvi Keisarintie 145, 61710 Pentinmäki, puh: 06-456 6900
Juustoportti Mäntsälä Pohjoinen Pikatie 8, 04600 Mäntsälä, puh: 044 793 8050
Juustoportti Kärsämäki Haapajärventie 1, 86710 Kärsämäki, puh: 044 580 5880
Juustoportti Ylöjärvi Kumitie 2, 33470 Ylöjärvi, puh: 044 793 8070
Juustoportti Kuopio Naulakatu 2, 70800 Kuopio, puh: 044 793 8055

