
Hintamme sisältävät myös:
Kukkasomistuksen tarjoilupöytiin ja kukkia vieraspöytiin 
kauden kukista. Kynttilät kaikkiin pöytiin, lautasliinat 
ruoka- ja kahvitarjoiluun, tarjoilupalkkion 3 h asiakkaan 
saapumisesta juhlasaliin ja alv:n 14 %. Kuljetukset seu-
rakuntasaleihin Lohjan alueella.   
   
HUOM. HINTAPORRASTUS: 
alle 40 hlön tilaisuus + 2,00 €/hlö 
alle 30 hlön tilaisuus + 3,00 €/hlö
alle 20 hlön tilaisuus + 5,00 €/hlö

Minimiveloitus 15 hlöä.
Henkilömäärän vahvistus sekä erikoisruokavaliot  
viimeistään 7 vrk aikaisemmin.

Juhlaserviisin kokous- ja juhlasali
Hinnasto on voimassa päivätilaisuuksissa klo 18.00 asti.
Tilaamme mahtuu 80 hlöä, A-oikeudet. Hinta sisältää 
pöytäliinat, somistuksen, tarjoilun, siivouksen sekä 
kalustejärjestelyt. Saatavilla myös AV-välineistö.

Muualla kuin Juhlaserviisin tilassa liinat, astiat, siivous-
kulut ja kalustejärjestelyt veloitamme erikseen:
Liinavuokra 9,00 €/kpl
Kahviastiasto  4,90 €/hlö (kahvitukseen tarvittavat  
 astiat ja aterimet)
Ruokailuastiasto 6,90 €/hlö (ruokailuun tarvittavat  
 astiat ja aterimet)
Tarjoilun lisäkulu 45,00 €/h/tarjoilija
Kuljetusmaksu  Lohjan ulkopuolelle Verohallinnon  
 vuotuisen päätöksen mukaan. 

MAKSUEHDOT: 
Muistotilaisuuksia lukuunottamatta, maksu tilaisuuden 
jälkeen ennalta ilmoitetun henkilömäärän mukaisesti. 

”Elämä ei ole vain yhtä juhlaa, 
    se on myös ruusuilla tanssimista” Hinnastot 

tilausruokailuihin

K
U

VA
: N

IN
K

A 
P

H
O

TO
G

R
A

P
Y

Länsi-Louhenkatu 31, 08100 Lohja 
Puh. 045 639 1129

juhlaserviisi@juhlaserviisi.fi
@juhlaserviisi

www.juhlaserviisi.fi



Ehdotelma 2.  32,00 € 

Keitto- (tai kiusaus-) tarjoilu:
• 1 vaihtoehto seuraavista: 

lohikeitto, poro-juustokeitto, mausteinen  
kanakeitto, tomaattikeitto vuohenjuustolla  
tai paahdettu linssijuureskeitto

• Juustoa, tomaattia, kurkkua, kinkkua, salaattia 
• Hapanjuuri- ja saaristolaisleipää levitteiden kera 

• Mehua ja vettä
• Kahvia ja teetä 
• 1 täytekakkuvaihtoehto valinnan mukaan  
 mansikka-, vadelma-, kuningatar-, kinuski-  
 tai moussekakku kauden makujen mukaan

Ehdotelma 1.  29,00 €  

Kahvitarjoilut :
• Kahvia, teetä ja mehua

• 1 vaihtoehto seuraavista:
 - Voileipäkakut, 2 lajia:  
   kinkku, lohi, poro tai feta-kasvis
 - 1 laji voileipäkakkua ja käsintehtyjä  
   karjalanpiirakoita sekä munavoita
 - 2 lajia suolaista piirakkaa:
   kinkku-purjo, savulohi,  
   parsakaali-aura tai tomaatti-feta

• 1 täytekakkuvaihtoehto valinnan mukaan  
 mansikka-, vadelma-, kuningatar-, kinuski-  
 tai moussekakku kauden makujen mukaan
• Pullakranssi ja pikkuleipiä

Ehdotelma 3.  35,00 € 

Ruokatarjoilu:
• 2 salaattia valinnan mukaan:

vihersalaatti, kreikkalainen salaatti, savulohisalaatti, 
kanasalaatti, tomaatti-vuohenjuustosalaatti,  
caesarsalaatti, maalaissalaatti, sienisalaatti,  
kukkakaali-tillisalaatti tai pastasalaatti cheddarilla

• 1 lämminruokavaihtoehto valinnan mukaan 
 (2 vaihtoehtoa + 3,00 €/hlö):
 - karjalanpaistia, puolukkasurvosta
 - riistakäristystä, puolukkaa ja suolakurkkua
 - kananpojanfileetä ja sitruuna-timjamikastiketta
 - kukkoa viinissä
 - smetanassa haudutettua lohta 
 - porsaan fileetä ja kerma-pippurikastiketta
 - ylikypsää porsaanniskaa maustesiirapilla
 - linssi-juureskorma (vegaaninen)

• Keitettyjä perunoita, paahdettuja perunoita,  
 perunamuusia tai yrttiriisiä
• Kasvisgratiinia tai paahdettuja uunijuureksia
• Hapanjuuri- ja saaristolaisleipää levitteiden kera 

• Mehua ja vettä
• Kahvia ja teetä
• 1 täytekakkuvaihtoehto valinnan mukaan, 

mansikka-, vadelma-, kuningatar-, kinuski-  
tai moussekakku kauden makujen mukaanErikseen tilattavissa:

+ 1,50 €/hlö Mummonkurkut ja marinoitu punasipuli
+ 1,70 €/hlö Sinappi-, smetana- tai sipulisilliä
+ 2,60 €/hlö Kylmäsavulohta tai lämminsavulohta,  
 Dijon-kastiketta
+ 2,40 €/hlö Paahtopaistia, piparjuurikastiketta
+ 3,00 €/hlö Lihapullat  ja ruskeakastike
+ 2,50 €/hlö Pullakranssi ja kaneliässät
+ 3,50 €/hlö Toinen täytekakkuvaihtoehto
    
Valmistamme kaikki tuotteet laktoosittomana,  
muut erikoisruokavaliot tilauksen mukaan.
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