
Välkommen att fira  
födelsedag på Heureka! 

HEUREKAS FÖDELSEDAGSPAKET KOMPLETTERAS AV  
ETT UTBUD AV KALASGODSAKER
Skapa feststämning genom att i prislistan nedan välja ut de extra godsaker 
som faller dig i smaken! 

De förhandsbeställda produkterna står redo på födelsedagsbordet, så att 
festen kan börja omedelbart när ni kommer!

I Heurekas födelsedagspaket ingår ett kalasbord som har reserverats för 
kalasgästerna och dekorerats med serpentiner och ballonger. Där serveras 
gästerna en tårta av glasskulor och saft.

Om du vill boka extra servering ska detta bekräftas en vecka (7 dagar) före 
tidpunkten för födelsedagskalaset. Den bekräftade serveringsbokningen  
utgör grunden för fakturan.

Mejla din beställning direkt till restaurangen:  
ravintola@heureka.fi , så får du en bekräftelse på din serveringsbokning. 
Beställningarna betalas direkt vid ankomsten till restaurangen. 

Observera att det INTE är tillåtet att ta med egen matsäck till  
restaurangen, tack!

GODSAKER SOM KAN BESTÄLLAS STYCKEVIS
• SLUSH-ISGLASS (M,G) 4,90 €/st.

• Barnhamburgare med pommes frites  
(L, nötkött eller vegansk grönsaksbiff) (M, G) 12,20 €/st.

• Kycklingkorg för barn (L, G kycklinginnerfilé, pommes frites,  
mild chilimajonnäs och vattenmelon) 11,70 €/st.

• Varmkorv med bröd (M, även glutenfri eller med sojakorv på beställning)  
4,80 €/st.

• Munk (LF) 3,50 €/st.

• Fruktmugg (sallad på säsongens frukter) 4,20 €/st.

• Safttetror med sugrör (hallon eller apelsin) 2,50 €/st.

• Kaffe/te 3,30 €/st.



GODSAKER ATT DELA MED HELA KALASGÄNGET (6–10 pers.)
• Popcornsskål (M,G) 6,80 €/st.

• Chipsskål (M,G) 6,80 €/st.

• Skål med marshmallows (M,G) 6,90 €/st.

• Kexsortiment (LF) 9,90 €/st.

• Grönsaksstavar (M,G) och dipp (L,G) 14,00 €/st.

DRYCKESALTERNATIV
• Safttetror med sugrör (apelsin eller hallon) 2,50 €/st.

• Kaffe/te till kalaset 3,30 €/st.

Som Kanrestas kund stöder du ett gott arbete. Kanresta Oy är ett dotterbolag till Folkhälso-
föreningen i Finland rf. Genom att använda Kanrestas tjänster stöder du föreningens med-
lemsorganisationer, som är Stiftelsen för pediatrisk forskning, MIELI Psykisk Hälsa Finland rf, 
Finlands Hjärtförbund rf och Centralförbundet för de gamlas väl rf.
www.kanresta.fi


