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Ottakaa yhteyttä hyvissä ajoin, 
toivomme tilaukset viimeistään 

viikkoa ennen tilaisuutta.

Kaikissa tarjoiluvaihtoehdoissa 
hintoihin sisältyvät: tarjoilu, 

pöytäliinat, servetit, kukat sekä 
kynttilät  nouto- ja muistopöytään.

Matkaveloitus Suomussalmen 
taajama-alueen ulkopuolelle on 

0,85 €/km + matka-aika 
35,00€/tunti/työntekijä.

* Sunnuntaisin veloitamme 50€/h
toteutuneen työajan mukaan

Perinteisen 

hyvää pöytään...
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Vaihtoehto 1.

KARJALANPAISTI, PALAPAISTI
 TAI LIHASTROGANOFF

Keitetyt perunat, graavilohta/silliä,
 vihannekset, vihreä salaatti, sienisalaatti, 

suolakurkkuja, punajuuria, ruisleipää, seka-
vuokaa, nyrkkirieskaa, perunarieskaa, voi, 

Keiju-margariini, riisipiirakoita, muna-
voi, maito, kotikalja, mehu, vesi, kiisseli

Kahvi, tee, täytekakku,  juustoleipä, pikkuleipä

Alle 30 henkilöä 28,00 €/hlö
31 – 50 henkilöä 26,00 €/hlö
   yli 50 henkilöä 23,00 €/hlö

Vaihtoehto 2.

UUNILOHTA 

Keitetyt perunat, vihannekset, vihreä 
salaatti, broilerpastasalaatti, suolakurkkuja, 

punajuuria, ruisleipää, sekavuokaa, 
nyrkkirieskaa, perunarieskaa, voi, 

Keiju-margariini, riisipiirakoita, munavoi,
 maito, kotikalja, mehu, vesi, kiisseli

Kahvi, tee, täytekakku,  juustoleipä, pikkuleipä

Alle 30 henkilöä 29,00 €/hlö
31 – 50 henkilöä 28,00 €/hlö
    yli 50 henkilöä 27,00 €/hlö

Vaihtoehto 3.

LIHAKEITTO

Graavilohta, juustoa, tuorekurkkua,
ruisleipää, sekavuokaa, nyrkkirieskaa,
perunarieskaa, voi, Keiju-margariini,

riisipiirakoita, munavoi, 
maito, kotikalja, mehu, vesi, kiisseli 

Kahvi, tee, täytekakku,  juustoleipä, pikkuleipä

Alle 30 henkilöä 27,00€/hlö
31 – 50 henkilöä 25,00€/hlö
   yli 50 henkilöä 24,00€/hlö

Vaihtoehto 4.

LOHIKEITTO

Kinkkuleike, juustoa, tuorekurkkua,
 ruisleipää, sekavuokaa, nyrkkirieskaa,
perunarieskaa, voi, Keiju-margariini,

riisipiirakoita, munavoi, 
maito, kotikalja, mehu, vesi, kiisseli 

Kahvi, tee, täytekakku,  juustoleipä, pikkuleipä

Alle 30 henkilöä 26,00 €/hlö
31 – 50 henkilöä 25,00 €/hlö
   yli 50 henkilöä 21,00€/hlö

 

Vaihtoehto 5.

KINKKUKIUSAUS

Vihreä salaatti, kalasalaatti, punajuurisa-
laatti, ruisleipää, sekavuokaa, nyrkkirieskaa,

perunarieskaa, voi, Keiju-margariini,
riisipiirakoita, munavoi, 

maito, kotikalja, mehu, vesi, kiisseli
Kahvi, tee, täytekakku,  juustoleipä, pikkuleipä

Alle 30 henkilöä 24,00 €/hlö
31 – 50 henkilöä 23,00 €/hlö
   yli 50 henkilöä 22,00 €/hlö

Vaihtoehto 6.

LOHIKIUSAUS

Vihreä salaatti, kinkkupastasalaatti,
punajuurisalaatti, ruisleipää, sekavuokaa,

nyrkkirieskaa, perunarieskaa, riisipiirakoita, 
munavoi, voi, Keiju-margariini, 

maito, kotikalja, mehu, vesi, kiisseli 
Kahvi, tee, täytekakku,  juustoleipä, pikkuleipä

Alle 30 henkilöä 25,00 €/hlö
31 – 50 henkilöä 24,00 €/hlö
   yli 50 henkilöä 22,00 €/hlö

Lisätilauksesta:
Kahvikakku, iso 17,50 €

(Tiikeri-, sitruuna-, maustekakku)
Kahden pitkon pullakranssi 18,00 €

HINNASTO

Muistotilaisuuden menut seisovasta pöydästä


