
Ateneum bistro   
Kaivokatu 2, 00100 Helsinki 
ateneum@soupster.com 
puh. 040 5638430  Lokakuu - Maaliskuu 2021-2022 

Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron 14% ja/tai 24%. 
 

 

 

 

KOKOUSTARJOILUT 
 
Menu 1 – Suolainen  Siemensämpylä, kermajuustoa/vegaanista juustoa, tomaattia ja salaattia 
  Bistron smoothie 
  Kahvi/ tee  
  15 € / henkilö  
 
 
Menu 2 – Suolainen  Moniviljasämpylä, kalkkunaleikkelettä, marinoitua paprikaa ja rucolaa 
  Bistron smoothie 
  Kahvi/ tee  
  15 € / henkilö 
 
 
Menu 3 – Makea  Bistron smoothie  
  Mango-jogurttikakku 
  Kahvi/ tee & konvehdit 
  15,5 € / henkilö 
 
Menu 4 – Makea Bistron smoothie  
  Porkkanakakku 
  Kahvi/ tee & konvehdit 
  15,5 € / henkilö  
 

 
Menu – Aamiainen/Brunssi  Uunituoreita sämpylöitä  
  Valikoima juustoja ja leikkeleitä  
  Graavilohi  
  Kasvikset ja vihersalaatti  
  Luonnonjogurtti, granola ja marjat 
  Lehtikaalimunakas  
  Hedelmälajitelma 
  Croissant ja vadelmahilloa 
  Bistron porkkanakakkua  
  Kahvi/ tee & konvehdit 
  Tuorepuristettu appelsiinimehu  
  Bistron kuohuviini 12cl 
  36 € / henkilö 
  29 € / henkilö (ilman kuohuviiniä) 
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Lounas vaihtoehto 1 Lounas Ateneum bistrossa buffet ruokailuna. 

Buffetlounas ravintolassa nautittuna sisältää kotiruokalounaan, keiton ja 

salaattipöydän sekä kahvin tai teen. 

  13,5 € / henkilö 

 

Lounas vaihtoehto 2 Kokoushuone Höijeriin lounas lautasannoksina. 

Pöytiin tarjoiltuun lounaaseen kuuluu lämpimän annoksen lisäksi salaatti ja 

leipä. 

  12,5 € / henkilö 

 

 
Cocktailpala menu  Neljä cocktailpalaa sesongin raaka-aineista 
  20 € / henkilö  
 
Kanapee menu Neljä klassista kanapee-leipää  
  20 € / henkilö  
 
 

 
 
Kolmen ruokalajin  
illallismenu   
  Kukkakaalikeittoa, sitruunaöljyä ja paahdettua mantelia 

  Paistettua lohta, spelttiä, punajuurta ja suppilovahveroita 

  Maitosuklaakakkua, vadelmaa ja lakritsia 

  39 € / henkilö 

 

Viinit  Bistron kuohuviini 0,75l  47 € 

  Bistron valkoviini 0,75l  47 € 

  Bistron punaviini 0,75l  47 € 
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Hinnasto yksittäisille 

tuotteille  Kahvi / tee   3 € 
  Kahvi/ tee & konvehdit   4 €  
  Täytetty sämpylä tai täytetty croissant alk. 6,5 €  
  Karjalanpiirakka munavoilla   4 €  
  Croissant vadelmahillolla   3,8 € 
  Päivän pulla    3,8 € 
  Bistron kakkupala (vaihtuva valikoima) 6 €   
  Bistron smoothie (vaihtuva valikoima) 5,5 €   
  Konvehdit    1 €  
  Pähkinät    4 €  
  Hedelmälajitelma   4 €  
  Macarons lajitelma   5 € 

Muut juomat  Laitilan limonaadit 0,33l  4 € 

  Kivennäisvesi 0,33l  3,2 € 

  Pullotettu lähdevesi 0,33l  2,5 € 

  Alkoholiton kuohujuoma 0,75l 35 € 

 

Tarjoiluista sopiminen Tarjoiluihin liittyvistä yksityiskohdista (aikataulu, erityisruokavaliot, muut 

kustannukset) tulee sopia Ateneum bistron ravintolapäällikkö Kiia Ohvon 

kanssa, kiia@soupster.com tai puh. 045 313 0 555. 

Erityisruokavaliot Otamme allergiat ja erityisruokavaliot huomioon, kun saamme niistä tiedon 

hyvissä ajoin, noin viikkoa ennen tilaisuutta. 

 

Muut kustannukset 

Liinat  Toisinaan tilaisuuden luonteeseen sopii pöytien liinoitus. Toiveestanne 

liinoitamme tarjoilupöydät ja /tai ruokailupöydät. Liinat kustantavat 10 €/kpl. 

Tarjoiluhenkilökunta Tarjoilut, jotka järjestetään muissa tiloissa kuin Ateneum bistrossa, vaativat 

ylimääräistä henkilökuntaa miehitykseemme. Henkilöstöveloitus on 42 € 

/tunti (sisältää esivalmistelutyöt, tarjoilutyö ja jälkisiivous). Annamme 

jokaiseen tilaisuuteen erikseen arvion työtuntien tarpeesta. 

Astiat Isoissa tilaisuuksissa (yli 80 vierasta) vuokraamme astiat Jubilee 

juhlapalvelulta. Tarkka hinta astioiden vuokrasta määräytyy henkilömäärän 

mukaan.  
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