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2550385-1 +358 44 785 2222 00280 Helsinki 
 
  
 Löydät meidät sekä lounaslistamme myös Facebookista! 
 https://www.facebook.com/oivadeliaitio/ 
 
Emme talleta henkilötietoja. 
Säilytämme henkilötietojanne ainoastaan tilauksen käsittelyn vaatiman ajan. 

 
 
Jouluruokien ennakkotilaus 
  
Valmistamme joulupöytäänne perinteisiä oman keittiömme joululaatikoita sekä muita joulupöydän 
herkkuja. 
 
Toimitamme joululaatikot valmiiksi paistettuina, tarvittaessa myös pakastettuina.  
 
Laatikkomme ovat laktoosittomia, halutessasi saat ne myös gluteenittomana. 
 
Pyydämme tekemään sitovan tilauksen viimeistään maanantaina 17.12.2018 klo 13 mennessä. 
Tuotteet ovat noudettavissa ravintola Aitiosta perjantaina 21.12.2018 klo 14.00 mennessä tai 
erikseen sovittuna ajankohtana. 
Mikäli haluat toimituksen muuna ajankohtana, täytä noutoaika- ja -päivätoiveesi ”muuta 
huomioitavaa” -kohtaan, niin otamme sinuun yhteyttä. 
 
Joulun odotus -terveisin 
 
Laura, Kristian, Iris, Nina ja Jani 
 
 
Tuote Pakkauskoko Hinta Määrä Summa 
 
Imelletty perunalaatikko 700 g/1,5 kg à 9,50/16,90 € _________ _________ 
 
Porkkanalaatikko 700 g/1,5 kg à 8,20/14,80 € _________ _________ 
 
Lanttulaatikko 700 g/1,5 kg à 8,20/14,80 € _________ _________ 
 
Bataattilaatikko 700 g/1,5 kg à 9,50/19,00 € _________ _________ 
 
Oivan joulusinappi n. 100 g à 4,50 € _________ _________ 
 
Oivan balsamicosiirappi n. 100 g à 4,90 € _________ _________ 
 
Kotikalja 1 l à 4,80 € _________ _________ 
 
Joululimppu n. 500 g à 4,70 € _________ _________ 
 
 
 



____________________________________________________________________________________________________________ 
Oivadeli Oy tilaukset@oivadeli.fi Mannerheimintie 113 
2550385-1 +358 44 785 2222 00280 Helsinki 
 
  
 Löydät meidät sekä lounaslistamme myös Facebookista! 
 https://www.facebook.com/oivadeliaitio/ 
 
Emme talleta henkilötietoja. 
Säilytämme henkilötietojanne ainoastaan tilauksen käsittelyn vaatiman ajan. 

Joulukalat 
 
Whiskylohi n. 1 kg 23,00 €/kg _________ _________ 
 
Jääkellarin graavilohi n. 500 g 23,00 €/kg _________ _________ 
 
Glögisilli n. 200 g 2,80/prk _________         __________ 
 
Smetanasilli n. 250 g 3,20/prk _________ _________ 
 
 
Chef Wotkin'sin kinkut 
 
Kypsä, viipaloitu kinkku 2 kg/pkt 17,30 €/kg _________ _________ 
 
Juhlakinkku potkalla n. 6 – 8 kg 11,30 €/kg _________ _________ 
 
Perinteinen joulukinkku n. 10-12 kg 10,20 €/kg _________ _________ 
tuoresuolattu, kokonainen 
 
Herkkukinkku n. 4 kg 12,20 €/kg _________ _________ 
luuton, potkaton 
 
 
Tilaaja: _________________________________________________________________________ 
 
Yritys: __________________________________________________________________________ 
 
Puhelinnumero: ___________________________________________________________________ 
 
Sähköposti: ______________________________________________________________________ 
 
Muuta huomioitavaa: ______________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Tilaus on sitova. 
Mikäli haluatte tilaamanne tuotteet laskulla, lisäämme loppusummaan laskutuslisän 5,00 €. 
Täytä tällöin laskutusosoitteesi ”muuta huomioitavaa” -kenttään. 
 
Tilaukset voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen tilaukset@oivadeli.fi. 
Täytettävä tilauslomake löytyy myös Facebook-sivuillamme olevasta linkistä. 
 
Tuotekyselyiden osalta tavoitat meidät parhaiten sähköpostitse info@oivadeli.fi. 
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