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Juhlatilat: ravintolat ja Jätkänkämppä

Juhlamenut ja -juomat

Juhlamajoitus ja lisäpalvelut

Yle TV2 Satuhäät -ohjelman 
kuopiolainen pari Henna ja 
Janne suosittelevat lämpimästi
Rauhalahtea juhlapaikaksi.



Iltaravintola Estradi   max. 270 henkilölle
Ruokaravintola Sofia C   max. 170 henkilölle
Pub-seurusteluravintola Old Man Lode  max.  70  henkilölle
Tilausravintola Jätkänkämppä  max. 130 henkilölle

Kaikki tilat ovat A-oikeuksin varustettuja ravintolatiloja, joissa tarjoillaan  
ainoastaan Kylpylähotelli Rauhalahdesta tilattavia ruokia ja alkoholijuomia.  
Alkoholijuomia tarjoilemme 18 vuotta täyttäneille. Omien juomien ja  
ruokien tuominen tiloihin ja niiden pihapiireihin ei ole mahdollista.  
Juhlatila on käytettävissänne sovitun ajan. Henkilökunta on paikalla 2 tuntia  
ennen tilaisuuden alkua. Jätkänkämppä pihapiireineen soveltuu mainiosti  
myös vihkimiseen.

Juhlatilat

Tilojen somistus
Kylpylähotelli Rauhalahti huolehtii pöytien laittami-
sesta, liinoituksesta ja kattamisesta. Pöytäjärjestys 
sovitaan ennakkoon toiveidenne ja tilan suomien 
mahdollisuuksien mukaisesti. Liinat ja kangasservetit 
valikoimastamme. Noutopöydän kukka-asetelma, jonka 
värit voi toivoa, sisältyy menun hintaan. Hääparin pöytä 
somistetaan tyllillä ja kynttilöillä. Varattavissa on myös 
hääkaari. Kukat vieraiden pöytiin lisämaksusta. 

Mikäli haluatte somistaa tilaa omilla somisteilla, se  
on mahdollista juhlapäivänä, jolloin henkilökunta  
on paikalla 2 tuntia ennen tilaisuuden alkua.

Kylpylähotelli Rauhalahti on suosittu perhejuhlien pitopaikka. Tilausravintola Jätkänkämppä järven rannalla  
sijaitsevine pihapiireineen tarjoaa mitä ihastuttavimmat puitteet elämäsi tärkeimpään juhlapäivään, myös 
talvella. Kylpylähotellin ravintoloissa on lisää valinnanvaraa suurtenkin juhlien viettoon. Juhlavieraat voivat 
valita majoituksen monipuolisista majoitusvaihtoehdoistamme. Varaa tärkeä päiväsi ajoissa. 

Juhlajuomat 
Kuohuviini tai samppanja juhlistaa onnitteluhetken. 
Yhdestä pullosta riittää noin 8 henkilölle. Laskutamme
avattujen pullojen mukaan. 
Kuohuviinit alkaen 30 e / pullo. 
Samppanja alkaen 69 e / pullo.
Alkoholiton onnittelumalja 2,50 e / henkilö.

Ruokaviiniä tarjotaan yleensä pari kierrosta. Yhdestä 
pullosta riittää noin kuudelle henkilölle.  
Punaviinit alkaen 32 e / pullo.
Valkoviinit alkaen 32 e / pullo.

Kahvin kanssa sopii konjakki tai likööri.
Konjakit alkaen 7 e / 4 cl. 
Liköörit alkaen 5 e / 4 cl.
 
Jätkänkämpällä on baari, josta voi ostaa alkoholittomia 
tai alkoholijuomia. Kylpylähotellin ravintoloissa juomia 
tarjoillaan pöytiin tai niitä voi käydä ostamassa baareista 
tai terassilta.

Henkilökunnalla on velvollisuus puuttua asiaan, mikäli 
se havaitsee omien juomien nauttimista juhla-alueella. 



Rauhalahden hääbuffet 2017
Menuhintoihin sisältyy kotijuomat (maito, piimä, kotikalja, vesi) sekä leivät ja levitteet, kakun kanssa kahvi / tee / mehu. 

Hinta sisältää myös pöytien järjestämisen ja kattamisen sovittuun muotoon, liinat ja servetit valikoimastamme,  
kukka-asetelman ja kynttilät seisovaan pöytään sekä palvelun tilaisuuden aikana. 

Alkuruokabuffet

Pääruokabuffet

Juhlakakut Hinta

Valitse näistä vaihtoehdoista kolme:
● Seesammarinoituja katkarapuja L, G
● Hiillostettua lohta, punasipulimarmeladia L, G
● Lohipastramia, wasabikastiketta L, G
● Jääkellarinlohta L, G
● Graavilohta, sinappikastiketta L, G
● Paahdettua kalkkunanrintaa,  
   Cumberlandin kastiketta L, G
● Katkaraputerriiniä L, G
● Porsaan rosvopaistia, raparperichutneytä L, G
● Paahtopaistia, piparjuurikastiketta L, G
● Chilipaahdettua kananrintaa, omenachutneyta L, G

Valitse näistä vaihtoehdoista kolme:
● Verso-vihersalaattia, sitrusvinaigrettiä L, G
● Tomaatti-sipulisalaattia L, G
● Tomaatti-juustosalaattia L, G
● Grillattuja kasviksia L, G
● Marinoitua kasvissalaattia L, G
● Sitruunaruoholla marinoituja herkkusieniä L, G
● Karpalo-coleslawsalaattia L, G
● Rapu-melonisalaattia L, G
● Paahtopaistisalaattia L, G
● Romaine-parmankinkkusalaattia, parmesanaiolia L, G
● Caesarsalaattia L
● Briejuustosalaattia, hunajapähkinää G
● Leipäjuustosalaattia, tyrnivinaigrettea VL, G

Valitse näistä vaihtoehdoista yksi:
● Paistettua kuhaa, simpukka-Beurre blanc kastiketta L, G
● Ylikypsää porsaan kylkeä,  
   konjakki-pitkäpippurikastiketta L, G
● Paahdettua härän marmorifileetä, punaviinikastiketta L, G 
● Paahdettua poronsisäpaistia, vadelma-punaviini- 
   kastiketta L, G (lisätään menun hintaan +4 € / hlö)

Valitse näistä vaihtoehdoista kaksi:
● Perunafondant, L, G
● Perunagratiinia L, G
● Timjamiperunoita L, G
● Keitinperunoita L, G
● Paistettuja sesongin vihanneksia L, G
● Herkkutatti-kurpitsapaistosta L, G
● Säräjuureksia L, G

Hääkakut valmistetaan laktoosittomina. 

Valitse seuraavista yksi:
● Kerma-vadelma
● Kerma-mansikka 
● Suklaakakku
● Moussekakku (marja-, hedelmä- tai suklaa)

43,00 € / henkilö, 
kun ryhmäkoko yli 30 henkilöä

Voitte myös valita 2 pääruokaa,  
jolloin hinta 47,00 € / henkilö

Jätkänkämpällä lisämaksu 2,50 € / aikuinen. 
Lapset 4-12 v -50 %,  alle 4 v veloituksetta. 

 
 
 



Majoitus juhlavieraille kylpylähotellissa
Kahden hengen huone    120 e
Yhden hengen huone      99 e 
Perhepaketti (2 aik. + 2 lasta alle 17 v.)  125-156 e 

Hintoihin sisältyy majoitus 1 vrk, aamiainen ja vapaa 
kylpylän sekä kuntosalin käyttö. Huoneet saa tulopäivänä 
käyttöön klo 16 ja luovutus lähtöpäivänä klo 12 mennessä. 

Valittavana on myös edullista hostellimajoitusta ja  
huoneistohotellin tilavia huoneistoja, jotka soveltuvat  
hyvin perheille ja pienryhmille. 
 
Mainitse varatessasi koodi “JUHLAVIERAS”.

Varausehdot
Katamme noutopöydän, kun vieraita on vähintään 40 
henkilöä. Pienemmille ryhmille teemme ehdotelmia pöytiin 
tarjoiltavista menuista muihin ravintoloihin paitsi Jätkän-
kämpälle. Juhlatilaisuuksissa tilavuokra ravintoloissa ja  
Jätkänkämpällä on 500 e/päivä. Sunnuntaisin ja pyhäpäivi-
sin tilavuokra sopimuksen mukaan. 
Tilavuokra käsittää Jätkänkämpällä 8 tuntia saman  
vuorokauden aikana, lisäaika 100 e / tunti.  
 
Laskutamme ennakkomaksun 500 e / tila heti vastaan-
otettuamme tilavarauksen. Ennakkosumma vähennetään 
juhlatilaisuuden loppulaskusta. 

Jätkänkämpän pihan toisella puolella olevaa savusaunaa 
myydään erillisenä tilana. Jätkänkämpällä olevan tilaisuu-
den aikana savusaunassa saattaa siis olla toinen ryhmä.  
Jos haluatte pitää savusaunan tyhjillään, veloitus on 400 e.

Mikäli tilaisuus peruuntuu, ennakkomaksua 500 e ei pa-
lauteta. Myöhemmin kuin 30 vrk ennen tilaisuutta tapah-
tuvissa peruutuksissa laskutetaan lisäksi muut aiheutuneet 
välittömät kustannukset.

Myyntineuvottelijamme auttavat Teitä onnistuneen juhlan järjestelyissä. 
Puh. 030 608 30, myynti@rauhalahti.fi.

Katiskaniementie 8  70700 KUOPIO
puh. 030 608 30  myynti@rauhalahti.fi  www.rauhalahti.fi  www.facebook.com/rauhalahti

Majoitus

Ota yhteys myyntipalveluun!

Puhelut lankaliittymistä: 0,032 e/minuutti + 0,0835 e/puhelu. 
Matkaviestinliittymistä: 0,192 e/minuutti.

Järjestä vieraillesi kuljetus keskustasta laivalla Rauha-
lahteen. Matkalla kuljetaan kauniin Saaristokadun  
kautta. Laivoja on jopa 200 hengelle. Kysy lisää  
laivoista ja risteilyhinnoista myyntipalvelustamme.

Varaa juhlatilaisuuteen Jätkänkämpän savusauna.  
Savusaunan lämmitysmaksu 450 e / 20 henkilöä. 
Lisähenkilöt 10 e / henkilö. Hinta sisältää pyyhkeet. 
 
Kylpylähotelli Rauhalahdessa on tarjolla kampaajan  
ja kosmetologin palvelut juhlatyylin viimeistelyyn. 
 
Ennen häitä kaasojen ja bestmanien helpotukseksi 
olemme laatineet hauskoja polttariohjelmia.  

Lisämausteita juhlaan


