
Tervetuloa juhlimaan 
synttäreitä Heurekaan! 

SYNTTÄRIHERKKUJEN VALIKOIMA
Oheisesta hinnastosta voit valita mieleisesi herkut juhlatunnelman  
luomiseksi! Ennakkoon tilattuina tuotteet ovat valmiina synttäri- 
pöydässä, joten juhlat pääsevät heti saavuttuanne alkamaan!

Varaamme ravintolasta sovittuna aikana synttärivieraille serpentiinein  
ja ilmapalloin koristellun pöydän katteineen vain 5 € lisähintaan (sisältyy 
valmiiseen synttäripakettiin). Hinnastomme voimassa VAIN etukäteistilauksiin.

Etukäteistilaukset 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, ettei ravintolaan 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

• Hodari (M, erikseen tilattuna myös gluteiiniton tai soijanakilla)  
   4,50 € / kpl

• Räjähtäneet perunat (M,G) 4,50 € / kpl

• Päivän pulla 3,00 € / kpl

• Donitsi (VL) 3€ / kpl

• Croissant (VL) 3€ / kpl

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

• Limusalasana - koko synttäreiden ajaksi  
   vapaa limun nouto ravintolasta 5€ /kpl

• Kahvi/tee synttäreihin 2,90 €/kpl

http://ravintola@heureka.fi


HERKUT JAETTAVIKSI KOKO JUHLAPORUKALLE (6–10 hlö)
• Popcornkulho (M,G) 5,50 €/kpl

• Sipsikulho (M,G) 6,50 €/kpl

• Vaahtokarkkikulho (M,G) 6,90 €/kpl

• Suolapähkinäkulho (M,G) 7,90 €/kpl

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

• Keksivalikoima (VL) 8,90 €/kpl

• Valikoima kasvistikkuja (M,G) ja dippiä (L,G) 12,90 €/kpl

• Viipaloituja hedelmiä (M,G) ja dippisuklaakastiketta (M,G) 15,90 €/kpl

• Smarties -suklainen karkkikakku* (kakku noin 6-8 hlö) 26 €/kpl

• Jäätelöpallokakku (kermajäätelöä tai vegaanista riisijäätelöä, Oreo-keksiä,      
   vohvelia, strösseliä, vaahtokarkkia)   - 2 jäätelöpalloa/hlö, 4,50 € /hlö

• Mansikka-/kinuskikermatäytekakku - tiedustele hinta etukäteen (min. 10 hlö)

JUOMAVAIHTOEHDOT
• Pillimehut Zoo (sekahedelmä tai appelsiini) 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

* Smarties-kakun ainesosat: KANANMUNA, sokeri, kaakaopohjainen kuorrute (sokeri, rapsiöljy, vähärasvainen 
kaakao, palmurasva, MAITOSOKERI, HERAJAUHE (MAITO), emulgointiaine(E322) (16%), vesi, VEHNÄTÄRKKE-
LYS, SMARTIES® sokerikuorrutettujasuklaarakeita(sokeri, kaakaovoi, rasvaton MAITOJAUHE, kaakaomassa, 
HERAJAUHE(MAITO),VEHNÄJAUHO, VOIRASVA, riisitärkkelys, pintakäsittelyaineet(E904, E903, E901), emul-
gointiaine(E322), hedelmä-ja kasvisuutteet (saflori, retiisi, mustaporkkana, sitruuna, kiinanruusu), spirulinatii-
viste, aromit, inverttisokerisiirappi) (8%), VEHNÄJAUHO, rapsiöljy, muunnettutärkkelys, vähärasvainenkaa-
kao(2%), dekstriini, nostatusaineet (E500, E331), rasvaton MAITOJAUHE, perunatärkkelys, esigelatinoitu 
VEHNÄJAUHO, emulgointiaine(E472e), suola. Saattaa sisältää PÄHKINÄÄ, MAAPÄHKINÄÄ ja SOIJAA.


