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LAITSEN RYHMÄMENU 
 

Hinnat koskevat vähintään 10 hengen ryhmää. Hintoihin lisätään alv. 
Olemme aina valmiit muuttamaan ja täydentämään menuita ja ottamaan asiakkaan 

erikoistoivomukset huomioon. 
 
 

MENU nro 1 (täyspalvelulla) HINTA 23 EUR 
 

Alkuruoka 
Höystetty lohenfilee sitruunakreemin, tillivoissa paistelun leivän, viiriäisenmunan ja 

sinappikaalin kera 
Pääruoka 

Seesamöljyssä paistettu kananfilee kukkakaalirisoton, vihannesten ja 
savujuustokastikkeen kera 

Jälkiruoka 
Suklaakohokas sitruunajäätelön kera 

Juomat 
Kannuvesi, mehu, kahvi, tee 

 
MENU nro 2 (täyspalvelulla) HINTA 24 EUR 

 
Alkuruoka 

Tuoresalaatti puhvelimozzarellan, kananfilee ja aurinkokuivatun tomaatin kera 
Pääruoka 

BBQ-grillissä savustettu sian sisäfilee bataattisoseen, paahdettujen vihannesten ja 
punaviini-timjamikastikkeen kera 

Jälkiruoka 
Pavlova tuoreiden marjojen kera 

Juomat 
Kannuvesi, mehu, kahvi, tee 

 
 
 
 
 
 



MENU nro 3 (täyspalvelulla) HINTA 25,50 EUR 
 

Alkuruoka 
Savustettu naudan sisäfilee marinoitujen herkkusienten ja kesäkurpitsan, grillatun 

paprikan sekä paahdettujen siementen kera salaattipedillä 
Pääruoka 

Liekitetty teisti helmicouscousin, vihannesten ja valkoviinikastikkeen kera 
Jälkiruoka 

Suklaapannacotta appelsiinihillon ja mangokreemin kera 
Juomat 

Kannuvesi, mehu, kahvi, tee 
 
 

MENU nro 4 (täyspalvelulla) HINTA 27 EUR 
 

Alkuruoka 
Vuohenjuustovaahto porkkanakreemin, sinappikaalin, kuivattujen 

kirsikkatomaattien, voissa paistetun leivän ja kuusenversokastikkeen kera 
Keitto 

Mustajuurikeitto maitovaahdon ja tryffeliöljyn kera 
Pääruoka 

Matalassa lämpötilassa paistettu ankanfilee palsternakan, lantun ja 
portviinikastikkeen kera 

Jälkiruoka 
Valkosuklaa-tuorejuustoleivos tyrnikastikkeen kera 

Juomat 
Kannuvesi, mehu, kahvi, tee 

 
MENU nro 5 (täyspalvelulla) HINTA 28,50 EUR 

 
Alkuruoka 

Salaatti kuivatun tomaatin, puolikuivan tomaatin ja vuohenjuustovaahdon kera 
Keitto 

Vihreä hernesosekeitto kuohuviinin kera 
Välipala 

Appelsiinigranita 
Pääruoka 

BBQ-grillissä savustettu naudan sisäfilee, perunamuskottikreemin, bataattisoseen, 
paahdettujen vihannesten ja punaviinikastikkeen kera 

Jälkiruoka 
Mustikkaparfait tyrnikastikkeen ja mansikkamelban kera 

Juomat 
Kannuvesi, mehu, kahvi, tee 

 
 
 
 



MENU nro 6 (täyspalvelulla) HINTA 30 EUR 
 

Alkuruoka 
Paahdettu kampasimpukka Dijon-sinappikastikkeen, yrttisalaatin ja siianmädin kera 

Keitto 
Naudanliemi vihannesten kera 

Välipala 
Mansikkasose piparmintun, appelsiiniliköörin ja murskatun jään kera 

Pääruoka 
Grillattu lampaankare minttuvoin, rosmariiniperunan ja konjakkisiirapin kera 

Jälkiruoka 
Meloni-mansikkakeitto sitruuna-mascarponekreemin kera 

Juomat 
Kannuvesi, mehu, kahvi, tee 

 
 
 
Nimike   yksikkö määrä Hinta Summa 
 
MENU NRO 7 (noutopöytä)   20,00 

 
Suupalat 
Täytetyt munat   kpl 1,5/hlö 
Valikoima sillejä sipulin ja 

hapankerman kera  g 50/hlö 
Marinoidut silakat   g 40/hlö 
Marinoidut herkkusienet  g 50/hlö 
Suolakurkut   g 60/hlö 
Kinkkurullat   g 50/hlö 
Kinkkuvalikoima   g 40/hlö 
Rouskusalaatti  
 leivänkuorikorissa  kpl 1,5/hlö 
 
Salaatit 
Perunasalaatti   g 100/hlö 
Punajuuri-sillisalaatti   g 100/hlö 
Tuoresalaatti tomaatin, kurkun  
 ja tuoreen tillin kera  g 100/hlö 
 
Lämmin ruoka 
Sinapin kera paistettu sianpaisti  g 200/hlö 
Keitinperuna tuoreiden  
 yrttien kera  g 190/hlö 
Paistettu kaali oluella  
 maustettuna  g 150/hlö 
Sinappi-sipulikastike   g 50/hlö 
Tumma- ja vaalea leipävalikoima, voi 



 
Jälkiruoka 
Omena-rahkaleivos   g 90/hlö 
 
Juomat 
Kahvi / tee    kuppi 1,5/hlö 
Mehujuoma   l 0,5/hlö 
Kannuvesi sitruunana kera  l 0,5/hlö 
 
 
Nimike   yksikkö määrä Hinta Summa 
 
MENU NRO 8 (noutopöytä)   23,00 

 
Kylmä pöytä 
*Lihahyydyke yrttien kera  g 60/hlö 
*Juusto-voileipäkeksi- 
 hedelmävalikoima   g 70/hlö 
*Marinoitu kesäkurpitsa  g 50/hlö 
*Suupala savukanamoussen ja  
       marinoidun aprikoosin kera  kpl 1,5/hlö 
*Suolakurkut   g 50/hlö 
*Vuohenjuustobruschetta marinoidun 
      päärynän ja balsamicokreemin kera kpl 1,5/hlö 
*Kanarulla peston kera  g 50/hlö 
*Suupala forellitartarin kera  kpl 2/hlö 
 
Salaatit 
Saksalainen perunasalaatti  g 90/hlö 
Tuoresalaatti punajuuren, melonin ja 
       siementen kera   g 90/hlö 
Peruna-savuturskasalaatti Graniitvillan 
       majoneesin kera   g 90/hlö 
 
Lämmin ruoka 
Uunissa paisettu lohenfilee  g 110/hlö 
Inkiväärin ja yrttien kera paistettu  
        kananfilee   g 110/hlö 
Uuniperuna tuoreen persiljan kera  g 200/hlö 
Kermassa haudutettu punajuuri  g 100/hlö 
Valkoviini-kermakastike  g 50/hlö 
Punaviinikastike   g 50/hlö 
 
Tumma- ja vaalea leipävalikoima, 
       tuorejuusto-yrttivaahto 
 
 



Jälkiruoka 
Kirsikka-rahkaleivos   g 90/hlö 
 
Juomat 
Kahvi / tee    kuppi 1,5/hlö 
Mehujuoma   l 0,2/hlö 
Kannuvesi    l 0,5/hlö 
 
 
Nimike   yksikkö määrä Hinta Summa 

 
MENU NRO 9 (noutopöytä)   25,00 
 
Kylmä pöytä 
*Matalassa lämpötilassa paistettu 
     kuminalohi   g 40/hlö 
*Kanapee paahdetun sekaleivän 
     ruohosipuli-tuorejuustokreemin ja 
     suolasiian kera   kpl 1,5/hlö 
*Kilohailitryffeli sinappikreemin ja 
     ruiskukan kera   kpl 1,5/hlö 
*Sianfileerulla hapankurkkukastikkeen 
     kera    g 40/hlö 
*Suupala vuohenjuustovaahdon ja 
    lakkahillon kera   kpl 1,5/hlö 
*Vihannessalsa ravunpyrstöjen kera 
    lasimukissa tarjoiltuna  kpl 1,5/hlö 
*Avoin kantarellipiirakka  g 40/hlö 
*Pinaatilla täytetty kananfilee  g 40/hlö 
 
Salaatit 
*Caesarsalaatti kananfileen kera  g 100/hlö 
*Tuoresalaatti marinoidun juuston ja 
    hedelmien kera   g 100/hlö 
 
Pääruoka 
*Liekitetty teisti   g 100/hlö 
*BBQ-grillissä savustettu sian sisäfilee g 100/hlö 
*Helmicouscous vihannesten kera  g 120/hlö 
*Perunakreemi yrttien kera  g 170/hlö 
*Punaviinikastike   g 50/hlö 
Musta leipä, sämpylät, tuorejuusto-yrttivaahto 
 
Jälkiruoka 
Pavlova tuoreiden marjojen kera  g 90/hlö 
 



Juomat 
Kannuvesi    1 0,5/hlö 
Mehuvalikoima   l 0,2/hlö 
Kahvi / tee    kuppi 1,5/hlö 
 
Nimike   yksikkö määrä Hinta Summa 

 
MENU NRO 10 (noutopöytä)   27,00 
 
Tervetuliaissuupalat 
*Hedelmiä suklaassa   kpl 1,5/hlö 
 
Kylmä pöytä 
*Savukanavaahto uuniomenahillon 
    kera hedelmäleivällä  kpl 1,5/hlö 
*Savusilli sinappikreemin, siivilöidyn 
    hapankerman ja ruohosipulin kera 
    manteliperunalla   kpl 1,5/hlö 
*BBQ-grillissä savustettu sian sisäfilee g 50/hlö 
*Vuohenjuusto-karpalotryffeli  kpl 1,5/hlö 
*Lohipasteija   g 50/hlö 
*Paahtopaisti punaviinissä haudutetun 
    hillosipulin kera   g 50/hlö 
*Bruschetta sienten, pekonin ja tuoreen 
    tillin ja ruohosipulin kera  kpl 1,5/hlö 
*Peruna-parmesaanitryffeli leivän- 
    tomussa Põltsamaan sinappikreemin 
    kera    kpl 1,5/hlö 
 
Salaatit 
*Tuoresalaatti paahdetun punajuuren, 
    fetajuuston, punasipulin ja 
    mansikoiden kera   g 90/hlö 
*Tuore kurkku-sinappikaalisalaatti 
    suolahiutaleiden kera  g 90/hlö 
 
Pääruoka 
*Paistettu lohenfilee limetin ja 
    chilin kera   g 100/hlö 
*Matalassa lämpötilassa paistettu 
    ankan rintafilee   g 100/hlö 
*Paahdetut vihannekset  g 180/hlö 
*Uuniperuna rosmariinin kera  g 160/hlö 
*Mustaherukka-punaviinimausteliemi g 40/hlö 
Musta leipä, sämpylät, tuorejuusto-yrttivaahto 
 



Jälkiruoka 
Valkosuklaa-tuorejuustoleivos  g 90/hlö 
 
Juomat 
Mehu    l 0,2/hlö 
Kannuvesi    1 0,5/hlö 
Kahvi / tee    kuppi 1,5/hlö 
 
 
Nimike   yksikkö määrä Hinta Summa 
 
MENU NRO 11 (noutopöytä)   30,00 
 
Tervetuliaissuupalat 
*Valikoima käsin valmistettuja 
     tryffeleitä   kpl 1,5/hlö 
 
Kylmä pöytä 
*Perunablinit lohitartarin ja siianmädin 
     kera    kpl 1,5/hlö 
*Suolalohi karpaloiden kera  g 50/hlö 
*Silli piparjuurikreemin ja omena- 
     toffeen kera mustalla leivällä  kpl 1,5/hlö 
*Kokonainen juuri paistettu kirjolohi g 40/hlö 
*Kylmä kurpitsavaahto vuohenjuuston 
     ja paahdetun punajuuren kera  
     lasimukissa tarjoiltuna  kpl 1/hlö 
*Poltetulla hedelmäleivällä tarjoiltu 
     metsäsienisalaatti suolakurkun kera kpl 1,5/hlö 
*Kananmaksapasteija   g 40/hlö 
*Kevyesti savustettu paahtopaisti 
     naudan sisäfileestä punaviini- 
     kirsikkakastikkeessa  g 50/hlö 
*Sianliharulla savujuuston ja 
     puolukkahillon kera  g 50/hlö 
*Savustettu ankanfilee päärynäkreemin 
     ja mansikan kera kuminaleivällä kpl 1,5/hlö 
 
Salaatit 
*Tuoresalaatti puhvelimozzarellan,  
     kananfileen ja kuivatun kirsikka- 
     tomaatin kera   g 80/hlö 
*Tuoresalaatti punajuuren, savulohen 
     ja tuorejuustokreemin kera  g 80/hlö 
 
Pääruoka 
*BBQ-grillissä savustettu sian sisäfilee g 110/hlö 



*BBQ-grillissä savustettu lohenfilee g 110/hlö 
*Paahdettuja perunoita, lanttuja, 
     valkosipulia ja porkkanoita  g 200/hlö 
Ratatouille    g 100/hlö 
Savujuustokastike   g 50/hlö 
Punaviini-tryffelikastike  g 50/hlö 
Tumma- ja vaalea leipä- ja sämpylä- 
     valikoima sekä 
     tuorejuusto-yrttivaahto   
 
Jälkiruoka 
Rahka-marjakakku   g 90/hlö 
 
Juomat 
Kahvi / tee    kuppi 1,5/hlö 
Mehu    l 0,2/hlö 
Kannuvesi    1 0,5/hlö 
 
 


