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GRILLI ILTA!
Kaverit tulossa viettämään kevään ensimmäisiä
grillijuhlia ja haluat nauttia muusta kuin
grillimaisterina olemisesta? Hae meiltä valmis
grilliboxi herkkuineen:

Ranchin ribsit L, G
Mehukkaat Ranchin itse tehdyt pitkään haudutetut ribsit,
meidän omalla grillikastikeella siveltynä

Grillattua broileria L, G
Grillattua broileria, Ranchin grillikastiketta

Loaded fries L
Kuuluisat Ranchin loaded friesit. Reilu annos cheddarkastikkeella kuorrutettuja lohkoperunoita, paahdettua
sipulia, punasipulia, tuoretta chiliä, persiljaa ja Ranchin
kastiketta

Mango-coleslawia L, G
Vihersalaattia ja sitrusvinegrettia L, G
Marinoituja oliiveja, paahdettuja
valkosipulikynsiä, sekä herkkusieniä L, G
Täysjyväpatonkia ja ruohosipulituorejuustoa L

29€/ henkilö

SAUNA-ILTA!
Sauna-ilta sovittuna ja hetket löylyissä kiehtoo
enemmän kuin kattiloiden äärellä? Hae Ranchilta
sauna-iltojen ehdoton kruunaaja:

Ranchin makkarapannu L, G
valikoima lihaisia makkaroita, lisukkeena paahdettua
paprikaa ja karamellisoitua sipulia

Ranchin keittiömestarin sinappia L, G

Ranchin perunasalaattia L, G
sisältäen maustekurkkua, punasipulia, dijonsinappia

Vihersalaattia L, G
yrttisalaattia, tomaattia, kurkkua, melonia

Täysjyväpatonkia ja ruohosipulituorejuustoa L

22€/HENKILÖ

VIINI-ILTA!
Yrttimarinoitua broileria L, G
Ranchin suosittua savumuikku moussea,
sekä ruisnappeja L
Raikasta kaali-basilica salaattia L, G
Meloni-salaattia ja sitrusvinaigrettiä L, G
Punaista qvinoa salaattia ja cashew-pähkinää L,G
Tomaatti- mozzarella salaattia G
Marinoitua punasipulia, oliiveja,
paahdettuja valkosipulinkynsiä,
sekä herkkusieniä L, G
Brie juustoa, pähkinöitä ja timjamihunajaa G
Ranchin leipiä ja ruohosipulituorejuustoa L

29€/HENKILÖ

INFO
- Ranchin take away boxit on tilattavissa,
niin kotiin, kuin vuokratiloihinkin.
Tuotteet voi helposti noutaa meiltä paikan
päältä sovittuun aikaan valmiiksi pakattuina
ja palauttaa sovittuna aikana tai voimme myös
toimittaa ja noutaa ruoat meidän puolesta.
(toimitusmaksut tapauskohtaisesti)
- Ottimet, sekä muut tarjoiluastiat tulevat
meiltä. Jotka tilaisuutenne jälkeen voi
laittaa boxiin huoletta likaisena ja me
hoidamme ne puhtaiksi.
- Mikäli valmiiksi räätälöidyissä
kokonaisuuksissa ei löydy juuri sitä mitä
olitte miettineet teidän tilaisuuteen, kaikki
on muokattavissa teidän näköiseksenne.
(myös erityisruokavaliot ennakkoon
ilmoitettuna järjestyy ongelmitta).
Pyydä rohkeasti tarjous!
Tarjoukset ja tiedustelut osoitteesta
asiakaspalvelu@ranch.fi
www.ranch.fi
Ps. Myös juomasuositukset löytyvät
takataskustamme, joten rohkeasti kysymään
ammattilaisiltamme hyvät vinkit
onnistuneeseen iltaan!

