
 
 

 

OHMYGOODNESS, GreenStreet ja VOIMA Kahvila ovat kaikki 

yhtä lämminhenkistä Power of People -perhettä. 

Tarjoamme yrityksille ja yksityishenkilöille maistuvia vegaanisia catering-palveluita sekä ihania 

raakakakkuja. 

 

 

OHMYGOODNESS, Greenstreet and Voima Kahvila 

are all part of warm-hearted Power of People family. 

We offer tasty vegan catering services and lovely raw cakes 

both to companies and individuals. 
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Kysy tarjous: hanna@ohmygoodness.fi 
Kaikki tarjoilumme ovat vegaanisia 

ilmoitathan mahdollisista ruoka-aineallergioista tilauksen yhteydessä. 

AAMUPALA- JA BRUNSSIMENUT 

MORNING GLORY AAMIAISMENU 
Smörrebröd talon tapaan, kauden tuorepuuro, appelsiini-porkkana-inkivääri vihannesmehu ja 

kahvi/tee. 

 

Kaipaatko Lisää masun täytettä? Lisää inkiväärishotti, chia-vanukas, smoothie, raakakakkupala tai 

runsas hedelmälajitelma. 

 

GOOD MOOD BRUNSSIMENU 
Smörrebröd talon tapaan, kauden tuorepuuro, smoothie, chiavanukas, 3x3 neliöraakakakkupala ja 

kahvi/tee. 

 

vielä Jotain lisää? Lisää tilaukselle inkiväärishotti, raakapallero, banaanileipäviipale tai runsas 

hedelmälajitelma.  

 

LOUNASTA 

ORIENTAL BOWL 2.0 
Ruokaisa salaattibowl isompaankin nälkään. Marinoitua porkkanaa ja punakaalia, soijamarinoitua 

paahdettua hernetempeä, Kvinoa-linssi-siemensekoitusta, chilimaapähkinätahnaa ja talon 

chilikastiketta.  

 

CAESAR BOWL 
VEGAANINEN VERSIO Klassikkosalaatista! Kookoslastuista valmistettua ”vegonia” ja Jalotofua 

rouskuvalla romaine-salaattipedillä. Päällä vegaanista parmesaania ja talon caesarkastiketta.  

 

GOOD LIFE FALAFEL BOWL 
Kaunis värikäs bowl sisältää falafeleja, kvinoa-linssi-siemensekoitusta, porkkana- 

kesäkurpitsaspiraaleja, lehtikaali-salaattisekoitusta, edamamepapuja ja herneavokadodippiä. 

 

 

Cocktail-Menu Minimiveloitus 20 henkilöä 

SHOTIT 
1. Inkivääri-sitruunashotti 

2. Kurkuma-appelsiini-inkiväärishotti 

3. VihershottI 

 

'SMÖRREBRÖDIT’ 
1. siemenpähkinäleipää herne-kookospestolla, versoilla ja kukilla 

2. siemenpähkinäleipää talon levitteellä, avokadolla ja iduilla 

3. tattarileipää avokadolla, keltaisilla kirsikkatomaateilla ja kukilla 

 

PIENI MARJA-HEDELMÄBOWL LASISSA 

• Raikas sekoitus eri hedelmiä ja marjoja 
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Kaikki tarjoilumme ovat vegaanisia 

ilmoitathan mahdollisista ruoka-aineallergioista tilauksen yhteydessä. 

BUFFETIT Minimiveloitus 20 henkilöä 

GOOD VIBES SALAATTIBUFFET 
Edamame bowl avokadolla, tofulla ja riisinuudeleilla korianterikastikkeella höystettynä sekä 

caesarsalaatti ”vegoneilla” ja pähkinäleipäkrutongeilla, leipälajitelma ja hummusta ja kahvi/tee.  

 

Haluatko jotain extraa? Lisää Inkiväärishotti, raakapallero tai raakakakkupala. 

 

FOOD LOVER HERKKUBUFFETPÖYTÄ 
edamame bowl avokadolla, tofulla ja riisinuudeleilla korianterikastikkeella höystettynä sekä 

caesarsalaatti ”vegoneilla” ja krutongeilla, falafeleja (2 kpl/hlö), leipälajitelma ja hummusta, 

3x3 neliöraakakakkupala ja kahvi/tee. 

 

Haluatko jotain extraa? Lisää Inkiväärishotti, raakapallero tai banaanileipäviipale. 

 

SOUL FOOD BUFFET 
PÄÄRUUAT: Punajuuririsotto villisienillä ja yrteillä, myskikurpitsasalaatti ja kesäkurpitsa-

lehtikaalisalaatti yrtti-sour cream -kastikkeella sekä mustalla riisillä ja tofulla täytetty 

salaattiwrap mango-tahinikastikkeen kera. JÄLKIRUOAKSI: 5x5 neliöraakakakkupala & kahvi/tee.. 

 

 

QUICK AND EASY 
Smoothie 

Tuorepuristettu mehu 

Raakakakkupala 

Chiavanukas 

Siemenpähkinäleipä talon levitteellä 

Kauden tuorepuuro 

Raakapallero 

runsas hedelmälajitelma 

Inkivääri-sitruunashotti 
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Kysy tarjous: hanna@ohmygoodness.fi 
Kaikki tarjoilumme ovat vegaanisia 

ilmoitathan mahdollisista ruoka-aineallergioista tilauksen yhteydessä. 

VEGAANINEN JUHLABUFFET Hinta 
 

KEITTO (VALITSE 1): 
Porkkana-inkiväärisosekeitto 

Tomaattikeitto (kylmä tai lämmin valintasi mukaan) 

 

SALAATIT (VALITSE 3 ERILAISTA): 
Vihreitä lehtiä, yrttejä, versoja, kukkia ja pikkelöityä mustikkaa  

Caesar-salaatti Jalotofulla  

Oriental bowl hernetempellä 

Good Life Falafel bowl 

Buddha bowl Jalotofulla 

 

Kaikkien salaattien kanssa tarjoamme vinegretteä, maapähkinädippiä ja chilikastiketta.  

 

Vaihtoehtoisesti voit valita salaattien tilalle Talon Platterin, joka sisältää valikoiman 

herkullisia leipiä ja dippejä, hummuksia, tahnoja sekä runsaan esillepanon kasviksia, hedelmiä, 

oliiveja ja artisokkaa.  

 

PÄÄRUUAT (VALITSE 2 ERILAISTA): 
Paahdettua bataattia, linssejä, papuja, lehtikaalia, mango-tahinidippiä ja kvinoaa  

Vihreitä falafellejä, paahdettuja kasviksia ja valkosipulimajoneesia 

Lasagne 

 

JÄLKIRUUAT (VALITSE 2 ERILAISTA): 
Suklaabanaanileipää ja marjoja, kinuskikastiketta Karamellipopcornit  

Mini Green Margarita smoothie 

Raakakakkupala (makuvaihtoehdot menun lopussa) 

Raakakakkuvalikoima neliöpaloina (2 kpl/hlö)  

Jälkiruuan kanssa tarjoilemme kahvin ja teen.  

 

LISÄKSI VOIT LISÄTÄ ALKU- TAI JÄLKIJUOMAKSI TUOREPURISTETUN MEHUN (LISÄMAKSU) 
Porkkana-appelsiini-inkivääri  

Kurkku-selleri-ananas  

Omena-lime-inkivääri 
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RAAKAKAKUT BY GREENSTREET 
Kakkupala 

Neliö 5 x 5 cm 

Neliö 3 x 3 cm 

Kokonainen kakku leikkaamattomana tai paloihin leikattuna 12 hlö 

Kokonainen kakku leikkaamattomana tai paloihin leikattuna 16 hlö 

 

MAKUVAIHTOEHDOT: 
MINT 2 BE (minttu-suklaa) 

BERRY ME (puolukka-kinuski) 

BE NUTS (pähkinä-suklaa) 

JOHN LEMMON (sitruuna) 

LIQ MY RASPBERRY (laku-vadelma-suklaa) 

UNBEETABLE (punajuuri-inkivääri-suklaa) 

COFFEE DATE (kahvi-kinuski) 

 

Raakakakkuihin toteutamme myös koristeluita lisämaksusta. Kysy lisää! 

 

RAAKAPALLEROT BY GREENSTREET 
MINT 2 BLISS (minttu-suklaa) 

DO NUT HASSEL (hasselpähkinä-suklaa) 

LIQ LIQ LIQ (laku) 

 

 

SMOOTHIET 
La vida mocha (taateli, banaani, raakakaakaojauhe, himalajan suola, kahvi, kookosmaito) 

GREEN MARGARITA (pinaatti, appelsiini, mango, ananas, lime) 

Lingon Madness (puolukka, banaani, maca, toco, kookosmaito) 

HAWAII LOVE (kerrossmoothie - appelsiini, banaani, mango, kookosmaito, mansikka, mustikka, vadelma) 
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TOIMITUKSET 
Toimitustilauksissa minimimäärä tilaus 20 henkilölle. Toimitusmaksuista annamme tarjouksen 

sijainnin perusteella. 

 

Pienemmät määrät voit noutaa meiltä sopimuksen mukaan Näistä osoitteista:  

 

ohmygoodness, Vaasankatu 14, 00500 Helsinki   

Voima kahvila, Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki  

 

Meidän kauttamme voit tilata myös tarjoilijan tilaisuuteen – kysy tarjous. 

 

 

 

 

 

 

 

  


