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Joulumenut (alkaen 10 hengen ryhmistä) 

 
 Hinnat sisältävät Laitsen Graniitvillassa myös palvelupalkkion klo 02.00 

saakka. 
 Alle 10 hengen ryhmille hintaan lisätään palvelupalkkio tilaisuuden kestosta 

riippuen. 
 Menuissa mehumäärä on 0,2 l/hlö ruoan oheen nautittavaksi tarkoitettuna. 

Lisämehun hinta on 3,00/l + alv. Tiivistemehu ja vesi rajoituksetta. 
 SkulptuurGaleriissa Tallinnan Uus-kadulla menun hintoihin lisätään myös 

kuljetus- ja mahdollinen palvelupalkkio (tarkempi laskelma ja palvelun tarve 
riippuu tilaisuuden luonteesta). 

 
Tarjoamme tervetuliaisjuomaksi hehkuviiniä manteleiden ja rusinoiden kera hinta 
2,50 + alv/hlö/1 lasillinen 
 
 

MENU Nro 1 (NOUTOPÖYTÄ) HINTA 21,00 + alv/hlö (määrä n. 1 kg/hlö) 
Suupalat: 

Savukinkku piparjuurikreemin kera 
Suolasilli sinappikastikkeessa 

Lihahyydyke yrttien kera 
Maksapasteija 
Suolakurkut 

Marinoitu kurpitsa 
Salaatit: 

Perinteinen perunasalaatti 
Sillisalaatti 

Sinappikaali-kurkkusalaatti suolahiutaleiden kera 
Pääruoka: 

Ranskalaisella sinapilla ja yrteillä maustettu sianpaisti 
Verimakkaraa 

Keitinperuna tuoreen tillin kera 
Paistettua kaalia karpaloiden kera 

Kermainen sinappikastike 
Leipä/sämpylät/voi 

Jälkiruoka: 
Rahva-puolaleivos 

Juomat: 
Kahvi, tee, mehu, maustettu vesi 

 



 
 
 
 

MENU Nro 2 (NOUTOPÖYTÄ) HINTA 26,50 + alv/hlö (määrä n. 1,1 kg/hlö) 
 

Suupalat: 
Maustekilohailifilee parmesaanin, sinappikaalin ja munan kera 

Miedosti suolattua lohta karpaloiden kera 
Kevyesti savustettu paahtopaisti naudan sisäfileestä kirsikkakastikkeen kera 

Kananmaksapasteija leivänkuorikorissa karpalohyytelön ja timjamin kera 
Quiche savupekonin ja sipulin kera 

Paahdettu paprika ja kesäkurpitsa yrttikastikkeessa 
Bruschetta briejuuston, puolukkahillon ja jouluiste mausteiden kera 

Yrteissä marinoituja herkkusieniä 
Salaatit: 

Metsasienisalaatti perunan ja ruohosipulin kera 
Tuoresalaatti puolukan, päärynän ja briejuuston kera 

Savukanasalaatti appelsiinin ja melonin kera 
Pääruoka: 

Hunajalla kuorrutettu uunilohi 
Kevyesti savustettu sian sisäfilee 

Uuniperuna rosmariinin kera 
Kermassa haudutettu punajuuri 

Punaviini-piparkakkukastike 
Sinappi-sipulikastike 

Leipä, sämpylät, tuorejuusto-yrttivaahto 
Jälkiruoka: 

Laitsen Graniitvillan piparkakun makuinen joululeivos marjamelban kera 
Juomat: 

Kahvi, tee, mehu, maustettu vesi 
 

 
MENU Nro 3 (kolmen ruokalajin, täyspalvelulla) HINTA 20,00 + alv/hlö 

 
Alkuruoka: 

Tuoresalaatti alhaisessa lämmössä paistetun ankanrintafileen ja 
sinivatukkakastikkeen kera 

Pääruoka: 
Perinteinen sianpaisti keitinperunoiden, oluessa haudutetun paistetun kaalin ja 

kermakastikkeen kera 
Leipä, sämpylät, voi 

Jälkiruoka: 
Piparkakkukreemi mandariinien kera 

Juomat: 
Kahvi, tee, mehu, maustettu vesi 

 
 
 



 
 

 
 

MENU Nro 4 (Neljän ruokalajin, täyspalvelulla HINTA 25,50 + alv/hlö 
Salaatti 

Salaatti alhaisessa lämpötilassa paistetun kuminalohen, porkkanakreemin ja limetti-
chilikastikkeen kera 

Keitto 
Kermainen kurpitsa-juustokeitto rapean chipsin kera 

Pääruoka 
Rosmariinissa paistettu ankanfilee bataattikreemin, paahdetun kesäkurpitsan ja 

yrttien sekä neilikalla maustetun portviinikstikkeen kera 
Jälkiruoka 

Piparkakku-suklaaleivos minttujogurtin ja marjamelban kera 
Juomat 

Kahvi, tee, mehu, maustettu vesi 
 

 


