AFTERNOON TEA

Valmiin konseptimme avulla kokoat
ravintolallesi tai kahvilallesi sopivan
Afternoon Tea -tarjoilun helposti ja
kustannustehokkaasti. Kaikki
konseptin tuotteemme ovat
pakasteita, joten valmistus ja hävikin
minimointi on helppoa.
Iltapäiväteetä makeine ja suolaisine
pikkuherkkuineen on nautittu 1840luvulta lähtien. Sen syntyjuuret ovat
Englannissa ja syntyi ajatuksesta
”päätös täydelliselle päivälle”.
Isäntäväki kutsui vieraat salonkiin
keskustelemaan ja nauttimaan
pienestä ateriasta, näin jaksettiin
odottaa illalliseen asti ja kerrattiin
päivän tapahtumat teekupin ääressä.
Iltapäivän teehetki sopii tähän päivään
erinomaisesti. Monissa
yritystilaisuuksissa ja tapahtumissa
intensiivisen kokous- tai
koulutuspäivän voisi lopettaa
rennompaan iltapäiväteehen, jossa
kaikki päivän ajatukset voi vielä jakaa
kollegoiden kanssa.

ahvia, skumppaa, hyvin
haudutettua teetä ja
seitsemää sorttia syötävää!
Perinteinen pulla- ja kahvitarjoilu iltapäivisin saa väistyä,
sillä asiakkaasi haluavat erilaisia, tuoreita ratkaisuja.

UUSI AJATUS!
Tarjoa asiakkaillesi
erinomainen vaihtoehto
businessneuvotteluihin ja
tärkeisiin koulutuksiin.
ASIAKKAAN TARVE!
Vieraat nauttivat täydellisen
tiimipäivän myöhäisessä
iltapäivässä pieniä makeita ja
suolaisia herkkuja. Näin
jaksetaan taas illalliseen asti,
joka tarjoillaan myöhemmin
illalla.
LAATU & KATE!
Mieleenpainuvat tarjoilut ja
näyttävä tarjotin hyvällä
katteella.

Miten rakennan iltapäiväteen
Mondo Frescon tuotteilla?
Monet tarjottimella olevat herkut ovat helppo valmistaa etukäteen.
Käyttäen Mondo Frescon tuotevalikoimaa katteet ovat kohdillaan,
esillelaitto on helppoa, hävikki olematonta ja tarjoilut herkullisia ja
kauniita.
LAATU !
Kaikki tuotteemme ovat valmistettu
laadukkaista raaka-aineista;
tuotteet ovat erittäin korkea- ja
tasalaatuisia.

ERIKOISRUOKAVALIOT!
Valikoimasta löytyy paljon vaihtoehtoja
erikoisruokavalioille; pystyt
rakentamaan tarjottimen, joka sopii
kaikille vieraille.

MAKU!
Tuotteet ovat tarkoin valikoimaan
harkittuja; kauniita ja erittäin
herkullisia.

HELPPOUS!
Tuotteet ovat pakasteita, joten sinulle
jää vain sulatus, esillelaitto ja koristelu.

HINTA!
Hävikin hallinta on helppoa ja
mahdollisuus rakentaa erihintaisia
kokonaisuuksia.

SAATAVUUS!
Tuotteemme ovat helposti saatavilla
koko Suomessa ja toimimme pääosin
tukkujen kautta.

ltapäiväteellä syötävät
nautitaan pieninä paloina
kauniin kattauksen kera.
Asettele suupalat
kerrostarjottimelle, jossa
herkulliset tarjottavat
ovat näyttävästi esillä.
Tarjottavaksi varataan
sekä suolaista että
makeaa. Suolaisia sopivia
tarjottavia ovat esim.
suolaiset pienet piirakat
tai pienet paistokset.
Makeiksi tarjottaviksi
sopivat erinomaisesti
esimerkiksi macaronit,
suklaiset leivokset, petit
foursit ja minimuffinssit.

Yhdistämällä erilaisia
tuotteita rakennat
Afternoon Tea -tarjoilusta
mielenkiintoisen ja kauniin
kokonaisuuden.
Halutessasi tuotteemme
mahdollistavat myös oman
kädenjälkesi, voit lisätä
tuoreita marjoja tai
hedelmiä tai vaikkapa
kermavaahtoa tarjoiluun.
Oikeaoppiseen
iltapäiväteehen liittyvät
kiireettömyys ja
herkuttelu.
Kestitse vieraitasi
iltapäiväteetarjoiluilla
Mondo Frescon kanssa!

Pientä ja suloista
makeaa tarjottavaa!
Kauniit ja pienet petit fours minileivoslajitelmat ja
macaron-leivokset koukuttavat herkuttelemaan.
Vain sulatus ja tuotteet ovat valmiita tarjolle.
Suklaa Petit Fours
minileivoslajitelma
Tyylikäs lajitelma herkullisia suklaakinuskiminileivoksia.
Lajitelma sisältää neljä erilaista
mielenkiintoista makuyhdistelmää.
Tuotenumero 139

Macarons lajitelma (VL)
Iltapäiväteen perinteinen tarjottava.
Klassinen lajitelma herkullisia Macaronsleivoksia. Kuusi erilaista makua:
Karamelli, Pistaasi, Vanilja, Vadelma,
Suklaa ja Sitruuna.
Tuotenumero 233

Petit Fours minileivoslajitelma
(VL)
Upea lajitelma 8 erilaista minileivosta.
Raikkaita ja pirteitä hedelmän ja marjan
makuisia sekä suklaisia minileivoksia.
Tuotenumero 143

Pienet makeat!
Ihanan perinteistä, mutta niin herkullista. Näihin
tuotteisiin voit pienellä tuunauksella jättää oman
kädenjälkesi. Lisää vaikka marjoja tai pursota
moussea tai kermaa.

Mini juustokakku (VL)

Klassinen juustokakku miniversiona on mitä sopivin
iltapäiväteen tarjottava. Pehmeän kermaisessa mini
juustokakussa on raikas täyte rapealla
murokrokanttipohjalla.
Halutessasi voit koristella kakun esim. marjoilla.
Tuotenumero 267

Minimuffinssilajitelma (L,G)

Mehevässä minimuffinssi lajitelmassa
jokaiseen makuun sopiva muffinssi.
Lajitelmassa suklaamuffinssi,
mantelimuffinssi, kookosmuffinssi ja
suklaa-pähkinämuffinssi.
Tuotenumero 980

Mini omenastruudeli (VL)

Perinteinen aito omenastruudeli
minikokoisena. Rapea pinta ja
runsaassa omenatäytteessä maistuvat
kaneli ja rusinat. Raakapakaste.
Tuotenumero 12207

Täyteläiset suklaaherkut!
Ihana täyteläinen suussa sulava suklaa ja kirpeät marjat
- mikä oiva makupari. Näillä ylellisillä herkuilla hurmaat
suklaanystävät takuuvarmasti. Syntisen hyvää!
Tarjoa vieraillesi
mieleenpainuvat
suklaaherkut hyvällä
katteella!

Mini Mud Cake (L,G)

Täyteläinen ja mehevä minikokoinen
suklainen leivonnainen, jonka sisus on
herkullisen tahmea.
Tuotenumero 982

Mini suklaafondant (VL)
Suklaan ystävän unelma, valuva
suklaafondant minikokoisena herkkuna.
Tuotenumero 214

Kuohkeat makeat
täytetyt tuulihatut!
Tuulihattu on ihana iätön kestosuosikki.
Hieno herkku, joka maistuu vuosikymmenestä
toiseen. Tarjoiluvalmiita sulattamisen jälkeen.

Tuulihattu (VL,G)

Pehmeän kermainen ja täyteläinen
herkkupala.
Tuotenumero 2787

Tuulihattu Latte Macchiato
Runsas kermatäyte latte-sydämellä ja
pintaa koristavat valkoinen
suklaakuorrute ja pienet mokkarakeet.
Tuotenumero 2159

Tuulihattu suolainen karamelli

Makea ja suolaisen herkullinen yhdistelmä on
vastustamaton. Tuulihatun päällä on suolainen
suklaapinnoite ja sisällä kermainen täyte makealla
karamellisydämellä.
Tuotenumero 2154

Pientä suolaista!
Mainioita pieniä suolaisia herkkupaloja helposti
tarjolle. Paista kiertoilmauunissa noin 10
minuuttia kunnes paistosten pinta on
kullanruskea.

Mini Cocktail Snacks –lajitelma

Maukkaita pieniä lehtitaikinaleivonnaisia.
Lajitelmassa neljä erilaista makua: tomaatti-juusto,
tuorejuusto-ruohosipuli, ricottajuusto-pinaatti ja
hot salsa. Raakapakaste.
Tuotenumero 9101

La Rose Noire

Täytä, koristele, luo elämyksiä!

La Rose Noiren laadukkailla
tuotteilla luot näyttäviä ja
herkullisia elämyksiä Afternoon
Tea tarjoiluun!

- Vain mielikuvitus on rajana!

Kysy vaihtoehtoja
myynniltämme!

Valikoimastamme löytyy makeita
ja suolaisia leivospohjia, monet
pohjat ovatkin neutraaleja, niihin
sopii molemmat maut. Myös
erikoisruokavalioiset ovat hyvin
huomioitu, saatavilla on sekä
vegaanisia että gluteenittomia
leivospohjia.
Leivospohjat voidaan käyttää
sellaisenaan tai uudelleen paistaa.
Tummasta suklaasta valmistetut
tuotteet ovat vegaanisia.

Tässä vinkkimme!
Vain mielikuvitus on rajana!
Paistettu juustokakku (G,L)
Tässä on käytetty pohjana gluteenitonta
keskikokoinen makeaa leivospohjaa. Se on
pinnoitettu joten kestää hyvin täytteen ja
paistamisen. Tuotenumero 509480

Hummus-avokadoleivos (V)
Neutraalin makuinen vegaaninen leivospohja sopii
mainiosti iltapäiväteen suolaisiin tarjottaviin, mutta
siihen voi tehdä myös makeat herkut, sillä maku on
neutraali. Tuotenumero 509483

Pieni lohipiiras (L)
Voit täyttää neutraalin pisaran muotoisen
moniviljapohjan suolaisella tai makealla täytteellä.
Tässä pienessä piirakassa on kylmäsavulohta, tilliä
ja ruohosipulia. Tuotenumero 509423

Lohiceviche (L)
Cocktailkorit sopivat erinomaisesti
iltapäiväteetarjottimelle. Voit täyttää korin kasviksilla,
kalalla tai lihalla . Merilohi kypsytetään limetin mehulla ja
ryyditetään punasipulilla ja korianterilla.
Tuotenumero 509058

Vegaanisilla mousseilla
herkut vaivattomasti!
Monikäyttöiset vegaaniset ja gluteenittomat
mousset pursotinpussissa.
Mousseja saatavilla kolme eri vaihtoehtoa – suklaa,
mustaherukka, passion-mango.
Nyt vegaanisten tarjottavien
valmistus on todella helppoa.
Täytä kupit moussella,
koristele ja aseta tarjolle!

Yhdistä La Rose Noiren
pohjat ja vegaanimousset!
Pieni suklaakuppi (V)
Ohutreunaiset suklaakupit sopivat moussella
täytettyinä täydellisesti iltapäiväteetarjoiluille.
Täytä suklaakuppi suklaamoussella, koristele
haluamallasi tavalla ja vegaaninen herkku on
valmis. Tuotenumero 509281

Mini leivospohja vegaani (V)

Neutraalinmakuinen vegaaninen leivospohja
sekä suolaiseen makeaan tarjottavaan.
Tuotenumero 509482

Cocktailkori kaakao (V)
Rapea ja suklainen cocktailkori on täytettynä
näyttävän näköinen tarjottava. Täytä vaikka
vegaanisella passion-mangomoussella.
Tuotenumero 509057

Näyttäviä leivoksia!
Nämä macaron-leivokset muistetaan!
Eclairons macaronleivoslajitelma (VL)
Kun Macaron-leivokset lainasivat
muodon Eclair-leivoksilta, syntyivät
eclaironit. Lajitelma soikeita, käsin
tehtyjä Macaron-leivoksia, joissa
kreemitäytteen lisäksi myös
marmeladitäyte. Kahdeksan erilaista
makua ja väriä: suklaa-vanilja, toffeebanaani, vanilja-vadelma,
mustaherukka-kookos, vadelmasuklaa, pistaasi-kirsikka, piparkakkukaramelli, mango-suklaa.
Tuotenumero 509216
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