
Tervetuloa juhlimaan 
synttäreitä Heurekaan! 

 

 
 

SYNTTÄRIHERKKUJEN VALIKOIMA TÄYDENTÄMÄÄN 

HEUREKAN SYNTTÄRIPAKETTIA 

Oheisesta hinnastosta voit valita mieleisesi lisäherkut juhlatunnelman 

luomiseksi!  

Ennakkoon tilattuina tuotteet ovat valmiina synttäripöydässä, joten juhlat 

pääsevät heti saavuttuanne alkamaan! 

Heurekan synttäripaketteihin kuuluu synttärivieraille varattu serpentiinein ja 

ilmapalloin koristeltu pöytä katteineen jäätelöpallokakun ja mehun kera. 

Lisätarjoilutilaukset tulee vahvistaa viikkoa (7 päivää) ennen synttäreiden 

ajankohtaa. Vahvistettu tarjoilutilaus toimii laskun perusteena. 

 
Meilaa tilauksesi suoraan ravintolaan: ravintola@heureka.fi ja saat 
vahvistuksen tarjoiluvarauksellesi. Tilaukset maksetaan suoraan 
ravintolaan saavuttaessa.  
Huomioithan, että ravintolaan EI voi tuoda omia eväitä, kiitos! 

 
 

YKSITTÄIN TILATTAVAT HERKUT 

• SLUSH-JÄÄHILEJUOMA (M,G) 4,50 € / kpl 

• Lasten hampurilainen (L, naudanliha tai vegaaninen kasvispihvi) 

ja räjähtäneet perunat (M,G) 8,90 € /kpl 

• Lasten kanakori (L, G broilerin sisäfileetä, ranskanperunoita, 

currymajoneesia ja vesimelonia) 9,90/ kpl 

• Hodari (M, erikseen tilattuna myös gluteiiniton tai soijanakilla) 

4,50 € / kpl 

• Donitsi (VL) 3€ / kpl 

• Hedelmämuki (salaatti kauden hedelmistä) 3,80/ kpl 

• Pillimehut (vadelma tai appelsiini) 1,90 €/kpl 

• Limusalasana - koko synttäreiden ajaksi 

vapaa limun nouto ravintolasta 5€ /kpl 

http://ravintola@heureka.fi/


HERKUT JAETTAVIKSI KOKO JUHLAPORUKALLE (6–10 hlö) 

• Popcornkulho (M,G) 6,80 €/kpl 

• Sipsikulho (M,G) 6,80 €/kpl 

• Vaahtokarkkikulho (M,G) 6,90 €/kpl 

• Pähkinähedelmäsekoituskulho (M,G) 8,90 €/kpl 

• Keksivalikoima (VL) 9,90 €/kpl 

• Valikoima kasvistikkuja (M,G) ja dippiä (L,G) 14,00 €/kpl 

 

 

 
JUOMAVAIHTOEHDOT 

• Pillimehut  (appelsiini tai vadelma) 1,90 €/kpl 

• Kahvi/tee synttäreihin 2,50 €/kpl 

• Limusalasana - koko synttäreiden ajaksi 

vapaa limun nouto ravintolasta 5€ /kpl 

Synttärivieraat saavat limusalasanan ravintolasta heti sisään saapuessaan ja 

salasana on voimassa koko Heureka-päivän ajan! Limua voi noutaa omaan tahtiin 

ravintolan hanavalikoimasta: Pepsi, Pepsi Max, 7up Free, Jaffa, kivennäisvesi ja 

mikä parasta - saa tehdä myös limu-mixejä! 
 

 

 

 

 

 

 
Kanrestan asiakkaana tuet hyvää työtä. Kanresta Oy on Suomen Kansanterveysyhdistyksen 

ry:n tytäryhtiö. Käyttämällä Kanrestan palveluja tuet yhdistyksen jäsenjärjestöjä, jotka ovat 

Lastentautien tutkimussäätiö, Suomen Mielenterveysseura ry, Suomen Sydänliitto ry ja 

Vanhustyön keskusliitto ry. 

www.kanresta.fi 

http://www.kanresta.fi/

