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 RUNSAS KARJALAINEN PITOPÖYTÄ  
41,00 € / hlö 

Savulohi ja kastike 
Silli 

Metsäsienisalaatti 
Vihersalaatti ja kastike 

Punajuuri 
Maustekurkku 

Karjalanpaisti ja lihapullat 
Keitetyt perunat 

Makaronilaatikko  (pito) 
Lanttu- ja porkkanalaatikko 

Kotitekoiset karjalanpiirakat, leivät,  
munavoi ja levite 

Kotikalja, vesi ja mehu 
Täytekakku ja pikkuleipä 

Kahvi, tee ja mehu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPPEA KARJALAINEN PITOPÖYTÄ 
35,00 eur / hlö 

Savusärki TAI savumuikku 
Kylmäsavulohi 

Vihersalaatti ja kastike 
Sienisalaatti 

Keitetty peruna 
Hunajainen uunijuures 

Punajuurilaatikko 
Karjalanpaisti 

Kotitekoinen karjalanpiirakka ja munavoi 
Rieska, ruisleipä ja levitteet 

Kotikalja, vesi ja mehu 
Täytekakku ja pikkuleipä 

Kahvi, tee ja mehu 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PALAPAISTI 
35,00 € / hlö 

Hedelmäinen vihersalaatti ja kastike 
Fetajuusto ja oliivi 

Maustekurkku 
Savulohisalaatti 
Keitetty peruna 
Lämmin kasvis 

Palapaisti 
Rieska, ruisleipä ja levitteet 

Kotikalja, vesi ja mehu 
Täytekakku ja pikkuleipä 

Kahvi, tee ja mehu 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

KEITTORUOKA 
29,00 € / hlö 

Kermainen lohi-, porokeitto tai lihakeitto 
Juusto, maustekurkku ja tomaatti 

Kotitekoinen karjalanpiirakka ja munavoi 
Ruisleipä ja levitteet 

Kotikalja, vesi ja mehu 
Marjakiisseli ja kermavaahto 

Pullarinkeli 
Täytekakku 

Kahvi, tee ja mehu 
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UUNILOHTA JA LIHAPULLIA 
 38,00 € / hlö 

Vihersalaatti ja kastike 
Punajuurisalaatti 

Puolukkahillo 
Keitetty peruna 

Uunijuures 
Lihapullat kermakastikkeessa 

Uunilohi 
Rieska, ruisleipä ja levitteet 

Täytekakku 
Kahvi, tee ja mehu 

 
KAHVITARJOILU 

26,00 € / hlö 
Kinkku-, broileri- tai lohikakku 

Munakasrulla 
Kotitekoinen karjalanpiirakka ja munavoi 

Kotikalja 
Pullarinkeli 
Kahvikakku 

Täytekakku ja pikkuleipä 
Kahvi, tee ja mehu 

 
 
 

POSSUA 
34,00 € / hlö 

Savulohi ja kastike 
Kreikkalainen salaatti ja kastike 

Broileripastasalaatti 
Kermaperuna 

Rakuunaporkkana 
Lämmin kasvis 

Ylikypsä porsaankassler ja tumma kastike TAI 
porsaanfile ja konjakki-kermakastike 

Rieska, ruisleipä ja levitteet 
Kotikalja, vesi ja mehu 

Täytekakku ja pikkuleipä 
Kahvi, tee ja mehu 

 
 
Kaikkiin menuihin saa tilattua halutessaan 
jälkiruokaa seuraavista vaihtoehdoista. 
 
Kiisseli kermavaahdolla: luumu, sekamarja, 
puolukka, karpalo: 3,50€ /hlö 
 
Rahkat: marja, luumu tai hedelmä: 4€ /hlö. 
 
 
 

Laskutusperusteet 
Laskutus tilatulle henkilömäärälle, 
henkilömäärän ylittyessä laskutamme 
toteutuneen henkilömäärän mukaan. 
 
Lapset alle 4v veloituksetta ja 4-12v puoleen 
hintaan.  
 
Tarjoilija tuntiveloitus 35 € / h / hlö.  
                                                                                        
Tarjoiluaika lasketaan tilan kattamisesta 
keittiötilan loppusiivoukseen. 
 
Hintoihin sisältyy alv, kynttilät ja servietit. 
 
Jäljelle jääneet tuotteet pakataan asiakkaalle 
mukaan ja näitä varten pyydämme ottamaan 
omat astiat sillä pitopalvelulla ei ole astioita 
ylijäämäruokia varten. 
 
Tilaisuudesta jääneiden elintarvikkeiden vastuu 
jatkokäytöstä turvallisuuden ja hygienian vuoksi 
siirtyy asiakkaalle tilaisuuden jälkeen. 
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