Hei !
Ja kiitos mielenkiinnostanne ravintolaamme kohtaan!
Pieni tietopaketti meistä voisi heti alkuun olla paikallaan.
Olemme siis Seitsemisen luontokeskuksessa sijaitseva kahvila/ravintola,
jonka erikoisuutena on oman tilan villisika- ja strutsiruoat.
Kasvatamme eläimiä kotitilallamme Ruovedellä, Helvetinjärven
kansallispuiston kupeessa. Meille on luonnon, eläinten hyvinvoinnin
ja iloisten asiakaskohtaamisten lisäksi tärkeää lähiruokaperiaate.
Pyrimme hankkimaan kaikki raaka-aineemme läheltä, sekä suosimaan
muiden paikallisten yritysten tuotteita ja palveluja.
Sen lisäksi, että tarjoilemme lihaisaa lähiruokaa,
myymme myös paikallisten kädentaitajien tuotteita, matkamuistoja,
lähileipomon herkkuja, sekä tietysti myös lihaa kotiin viemisiksi.

Kuten aiemmin kerroimme, kasvatamme kotitilallamme
villisikoja ja strutseja. Tilamme vieressä, aivan Helvetinjärven
kansallispuiston porteilla sijaitsee myös toinen ravintolamme,
Ravintola Helvetin Portti.
Helvetin Portilla kesät ovat erityisen kiireisiä, mutta otamme sielläkin
ryhmät avosylin vastaan! Jos siis ”retki helvettiin” kiinnostaa,
muonitamme halutessanne myös siellä.
Panostamme eläinten hyvinvointiin paljon, ja meiltä tuleva liha onkin aina
stressivapaata. Eläimet, niin strutsit kuin villisiatkin asustelevat aivan
Helvetinjärven metsätien vieressä, ja tilallemme saa vapaasti tulla
tutustumaan eläimiin – vaikka koko ryhmän kanssa!
Eläinesittelyt meillä ovat maksuttomia.
Lisää tarinaa meistä ja eläimistämme löydät kotisivujemme
Tutustu-osiosta. Käykää ihmeessä tutustumassa
esimerkiksi Possuplogiimme!

Olette sydämellisesti tervetulleita nauttimaan hyvää, puhdasta,
ekologisesti ja eettisesti tuotettua ruokaa joko Helvettiin tai
Seitsemiseen!

Ryhmäruokailuhinnasto matkanjärjestäjille
2017
Hinnat ja ruoat ovat esimerkkejä! Tehdään juuri sellaiset sapuskat,
kuin te itse haluatte – ja hinnat katsotaan aina ryhmän koon mukaan. Rajoitetusti
mahdollisuus myös toimittaa ruokaa maastoon.

Kaksi ruokalajia 16,50€ / hlö.
Kolme ruokalajia 19€ / hlö.
Buffet sisältää salaattipöydän, leivät, levitteet,
maidon/veden, jälkiruokakahvin-/teen tai Eskimo-puikon.
Esimerkkejä buffet-ruokalajeista:
Keitetyt perunat tai perunamuusi
Villisian pyörykät tai jauhelihapihvit (100% villisianlihaa)
Villisian pulled-liha eli nyhtöpossu (+ 3€/hlö)
Strutsin pyörykät (100% strutsinlihaa) (+3€/hlö)
Kasvisgratiini
Uunikala (lohi tai hauki)
Uunimakkara

Jotain muuta, mitä?

Keittolounaat
Keittolounas sisältää keiton lisäksi salaattipöydän,
leivät, levitteet, maidon/veden, jälkiruokakahvin-/teen
tai Eskimo-puikon.
Makkara, jauheliha, kala tms. keitto 8,50€/hlö.
Villisikakeitto 9,50€/hlö.
Lapsille (alle 12v) ilman salaattia 6€/hlö.
Mielessä jotain muuta, mitä?

Villisikaburgerit ja muut listaruoat
Annoksissa salaatti tulee keittiöstä suoraan annokseen.
Lisäksi kaikkiin listaruokiin sisältyy maito/vesi, leivät, levite,
jälkiruokakahvi/-tee tai Eskimo-puikko. Hinnat per henkilö.
Lankkuperunat 5€, burgerin kanssa 3€
Makkaraperunat 7€
Pikku possu-burger (100% villisian jauhelihapihvi 60g) 8,50€
Iso sika-burger (100% villisian jauhelihapihvi 120g) 10,50€
Pulled-burger (100% Villisian pulled-liha) 15€
Karju-burger (Iso sika + muna+ juusto + lankkuperunat) 15,50€
Mettä-burger

(Iso sika + villisian pekonia + metsäsienikastike) 17€

Kysy strutsi- ja kuharuoista erikseen – lihan saatavuus vaihtelee!

Kahvitus
Kahvi, tee tai kaakao 2,00€/hlö
Lähileipomon pullat ja leivonnaiset 2,50 - 4,50/kpl
Pienet sämpylät 4€/kpl, isommat 5€/kpl
Pasteijat 3,50/kpl
Mielessä jotain muuta – kenties kakkua? Hoituu!

Kiinnostuitko?
Muista, että meille jokainen ryhmä on omanlaisensa – ja tärkeä.
Siksipä haluamme yhdessä luoda juuri sopivan ruokakokonaisuuden,
jotta jokainen varmasti saa vatsansa onnellisesti täyteen. Meillä on
mahdollisuus myös ryhmäalennuksiin.
Maittavan ruoan lisäksi kauttamme on mahdollista tilata
erilaista aktiviteettia luontokeskukselle ja sen läheisyyteen.

Tehdään yhdessä teille ikimuistoinen päivä Seitsemisessä!
Tarkemmat tiedot ja tarjoukset Mirjalta
numerosta 03 476 6104 (tai 0400 492 547)
tai laita sähköpostia: ravintola@seitsemisenportti.fi.
Kotisivut: www.seitsemisenportti.fi

