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MEISTÄ
Fygë Foodin perusti vuoden 2020 lopussa
unkarilainen pariskunta, jonka intohimona oli
halu tarjota ainutlaatuista ja laadukasta
catering-palvelua ja uusia ruokaelämyksiä
Suomen pääkaupunkiseudulla.

Fygë Foodin palvelu taipuu kaikkiin
elämäntilanteisiin, olipa tapahtuma pieni tai
suuri, muodollinen tai
rento, voimme suunnitella sinulle parhaiten
tapahtumaasi sopivan tarjoilun. 

Meiltä saa lähes kaikki erityisruokavaliot:
vegaaninen, laktoositon, vegetaarinen,

gluteeniton, pähkinätön ja halal.

Anna me huolehdimme sinun seuraavan
tapahtumasi tarjoilusta!

Anita& Szabi



- Seitsemän eri juustoa (Brie, Chevre, Blue Stilton, Vintage
Cheddar, Manchego, Gouda, Tete de Moine AOP)

- Viisi täyslihavalmistetta (Prosciutto, Fuet, Milano Salami,
Bresaola, Chorizo)

- Kolmea erilaista leipää ja artesaaninäkkileipä

- Tuoreet hedelmät ja vihannekset

- Vapaavalintaiset pähkinät

- Muut vaihtoehdot, kuten suklaa hummus, viikunahillo ja
hunaja

- Ricotta Pistachio & tuore viikuna lusikassa

PERUS MENU 26,99€/henkilö



DELUXE-VAIHTOEHTO

Besides the base menu, there is an
option to make your table more
appetizer and attractive. If you choose
this option it adds the following:

6,99€/ henkilö

Caprese salad bites 

Granaattiomena &
päärynä -vihersalaatti
inkiväärikastikkeella

Crostini 
(päällä kermajuustoa, prosciuttoa,
viikunaa ja hunajaa)

Juusto Kakku
(Mango, Oreo, Raffaelo,
Snickers or Blueberry) 
Valitse 1 maku

Suolainen kinuski -
brownie  ja Macaronstai

Ja kaikki alku- ja jälkiruokat

Linssi & paahdettu
munakoisosalaattia
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SORMISYÖTÄVÄT

MinihampurilaisetKanapesto Sandwich Tacos

G, L G, L
Vaihtoehdot: vuohenjuusto (V), nauta

G, L
Vaihtoehdot: Kukkakaali (V),
Nyhtökaura, Nyhtöpossu

5,90€/kpl 5,90€/kpl 5,90€/kpl

*Minimitilausmäärä 10 kpl



YLLÄTÄ VIERAASI SEURAAVISSA JUHLISSASI



ESILLEPANO & TOIMITUS

Grazing table-herkkupöydän tekemiseen
tarvittava ruokamäärä on suuri ja siksi
suosittelemme sitä tilattavaksi vähintään
10-15 hengen tilaisuuksiin.
Helsingin ulkopuolelle voimme toimittaa tarjoilun vähintään 40 hengen
tilaisuuksiin

Grazing table-herkkupöytä 15-20 hengelle
vaatii 2 m pitkän pöydän (asiakkaan oma
pöytä) ja 1,5 – 2 tunnin
esillepanoajan. Tästä sovitaan aina
asiakkaan kanssa ennen tilaisuutta.

Toimitus ja tilaisuuden jälkeen tavaroiden
nouto Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla
35€.
Pääkaupunkiseudun ulkopuolelle toimitus ja nouto laskutetaan erikseen
sovittavalla hinnalla.



MITÄ HINNAT SISÄLTÄVÄT?

Valitun menun

Astioiden vuokran (lautaset, juustoveitset,
puutarjottimet, korit, lusikat ja tarjoilupihdit) ja
tiskauksen 

Asiakkaalle räätälöidyn liitutaulumenun
pöydälle laitettavaksi

Pöytäliinan

Tarjottaviin liitutaulukyltit
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SAATAVAT LISÄPALVELUT

Valitse kukkiin yksinkertainen, vihreä tai
värikäs asetelma, me voimme tehdä
asetelman minkä tahansa teeman
mukaan.

KUKAT

Voimme huolehtia myös tilaisuutesi kukista, ilmapalloista, juomista, ympäristöystävällisistä
ruokailuvälineistä sekä normaalista asiastosta, kuten lautasista, aterimista, shampanjalaseista ja
lautasliinoista. Ole hyvä ja pyytä tarjous!

JUOMAT
Voimme tarjota laajan valikoiman sinun
tilaisuuteesi sopivia juomavaihtoehtoja

RUOKAILUVÄLINEET

Klassinen vai ympäristöystävällinen
vaihtoehto? Meiltä löytyy molemmat



FAQ
MITEN TILAAN?
Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen info@fyge.fi tai KLIKKAA TÄSTÄ ja täytä lomake;
olemme sinuun yhteydessä 48 tunnin sisällä yhteydenotostasi

KUINKA AIKAISIN MINUN PITÄÄ TILATA TARJOILU?
Tilaus tulee tehdä vähintään 7 päivää ennen tilaisuutta, mieluummin kuitenkin
mahdollisimman aikaisin.Suuresta kysynnästä johtuen voimme taata toimitukset vain
varmoille tilauksille tilausjärjestyksessä.

ENTÄPÄ JOS MINULLE TULEE ÄKILLINEN TARVE JÄRJESTÄÄ LAST MINUTE -TILAISUUS?
Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä, mitä voimme tarjota sinulle!

MITÄ JOS TILAISUUS SIIRTYY TAI PERUUNTUU?
IfTilaisuuden päivämäärää voi siirtää kuluitta, jos tilaisuuteen on aikaa yli 30 päivää.
Jos tilaisuuteen on alle 30 päivää tai se perutaan kokonaan, maksua ei palauteta.

VOINKO MUUTTAA MENUA?
Voit kysyä muutoksia menuun, jos tilaisuuteen on yli 7 päivää aikaa; teemme
parhaamme täyttääksemme pyyntösi, mutta emme voi taata sitä.

ERITYISRUOKAVALIOVAATIMUKSIA?
Meiltä onnistuu lähes kaikki erityisruokavaliot. Ota yhteyttä, teemme kaikkemme
täyttääksemme toivomuksesi.

KUINKA TOIMITAAN TILAISUUDEN JÄLKEEN?
Voimme noutaa tavarat samana tai seuraavana päivänä. Tästä sovitaan aina ennen
tilaisuutta. 



CATEERED TO



OTA YHTEYTTÄ!
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Malagankatu 5, 00220 Helsinki

info@fyge.fi

+358449248967

@fygefood


