JUHLAT
RAUHALAHDESSA
H I N N AT 2 0 2 1

Iltaravintola Estradi max. 220 henkilölle

Kylpylähotelli Rauhalahti on suosittu juhlapaikka.
Tilausravintola Jätkänkämppä järven rannalla
sijaitsevine pihapiireineen tarjoaa ihastuttavat
puitteet, myös talvella. Hotellin ravintoloissa on
lisää valinnanvaraa suurtenkin juhlien viettoon.
Juhlavieraat voivat valita majoituksen monipuolisista majoitusvaihtoehdoistamme. Pyydä
tarjous ja varaa tärkeä päiväsi ajoissa!

JUHLATILAT
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.

Ravintola Old Man Lode 			 Ravintola Sofia C			
max. 150 henkilölle
max. 44 henkilölle

Juhlatila on käytettävissänne sovitun ajan. Henkilökunta on paikalla 2 tuntia ennen
tilaisuuden alkua. Jätkänkämppä pihapiireineen soveltuu mainiosti myös vihkimiseen.
Kylpylähotelli Rauhalahti huolehtii pöytien laittamisesta, liinoituksesta ja kattamisesta.
Pöytäjärjestys sovitaan ennakkoon toiveidenne ja tilan suomien mahdollisuuksien
mukaisesti. Liinat ja servetit valikoimastamme. Noutopöydän kukka-asetelma,
jonka värit voi toivoa, sisältyy menun hintaan. Hääparin pöytä somistetaan.
Kukat vieraiden pöytiin lisämaksusta.
Mikäli haluatte somistaa tilaa omilla somisteilla, se on mahdollista juhlapäivänä,

Tilausravintola Jätkänkämppä max. 120 henkilölle

jolloin henkilökunta on paikalla 2 tuntia ennen tilaisuuden alkua.

KYLPYLÄHOTELLI RAUHALAHTI, Katiskaniementie 8,
70700 KUOPIO | 030 608 30 | myynti@rauhalahti.fi | rauhalahti.fi
Kuva: Niko Puumalainen

JUHLAMENUT
MENU 1 • 45 € / HLÖ *
Graavia lohta, sinappikastiketta L, G
Talon smetanasilliä L, G
Sinappisilakkaa L, G
Kylmäsavuhaukea, limemoussea L, G
Lohiterriiniä, mätikastiketta
Porsaan rosvopaistia, raparperichutneytä L, G
Riistapateeta, mustaherukkahyytelöä L, G
Sienisalaattia L, G
Verso-vihersalaattia, sitrusvinaigretteä L, G
Marinoitua kasvissalaattia L
Yrttimarinoitua porsaan sisäfileetä, omenasiiderikastiketta,
rotisseur-perunaa, punajuuripaistosta L, G

MENU 3 • 41 € / HLÖ *
Sinappisilliä L, G
Kylmäsavulohta, tilliaiolia L, G
Riistapyöryköitä L
Paahtopaistia ja cumberlandinkastiketta M, G
Tuoreraastevalikoima M, G
Pasta-juustosalaattia L
Maalaisperunasalaattia L, G
Valikoima vihersalaatteja, vinaigrettekastiketta M, G

Kahvi / tee + kakku valintanne mukaan

Hunajaglaseerattua lohta, tyrnihollandaisekastiketta,
tillimuhennettua perunaa, kauden kasviksia L, G

MENU 2 • 52 € / HLÖ *

Kahvi / tee + kakku valintanne mukaan

Lapin tulisavulohta, punasipulimarmeladia L, G
Graavisuolattua siikaa M, G
Mätikakkua, tilliöljyä L, G
Kylmäsavulohirullaa L, G
Riistapyöryköitä, puolukkahilloketta
Porsaanseläkettä, sinappimajoneesia L, G
Chilipaahdettua broilerin rintaa, omenachutneytä L, G
Tomaatti-sipulisalaattia M, G
Tomaattimarinoituja herkkusieniä M, G
Parsakaali-aurajuustosalaattia L, G
Paahtopaistisalaattia L, G
Valikoima vihersalaatteja, vinaigrettekastiketta M, G
Pitkään haudutettua naudanpaistia, kantarelli-viinikastiketta,
kermaperunaa ja lanttu-porkkanavuokaa L, G
Kahvi / tee + kakku valintanne mukaan

KAKKUVAIHTOEHDOT
Kerma/vadelma TAI Kerma/mansikka TAI
Suklaakakku TAI Kinuskikakku TAI Hedelmäkakku
Kaikki kakut ovat laktoosittomia.

* JÄTKÄNKÄMPÄLLÄ LISÄMAKSU 2,50 € / HLÖ
Lapset 4-12 v -50 % aikuisen hinnasta.

JUOMAT
Kuohuviini tai samppanja juhlistaa onnitteluhetken. Yhdestä
pullosta riittää noin 8 henkilölle. Laskutamme avattujen pullojen
mukaan. Kuohuviinit alk. 34 € / plo. Samppanja alkaen 70 € / plo.
Alkoholiton onnittelumalja 3 € / henkilö.

VARAUSEHDOT

Ruokaviiniä tarjotaan yleensä pari kierrosta. Yhdestä pullosta
riittää noin kuudelle henkilölle / kierros.
Puna- ja valkoviinit alkaen 34 € / pullo.

Katamme noutopöydän, kun vieraita on vähintään 40 henkilöä. Pienemmille ryhmille
teemme ehdotelmia pöytiin tarjoiltavista menuista muihin ravintoloihin paitsi Jätkänkämpälle.
Juhlatilaisuuksissa tilavuokra ravintoloissa ja Jätkänkämpällä on 500 €.
Sunnuntaisin ja pyhäpäivisin tilavuokra sopimuksen mukaan.

Jos sovittua ennakkolaskua ei makseta eräpäivään mennessä, hotellilla on oikeus
perua varaus.

Juhla- ja häätilaisuuksissa ennakkomaksu on 500 €. Maksamalla ennakkomaksun varaus
vahvistuu. Yli 2000 €:n tilauksista laskutamme 50 % tilauksen arvosta 14 vrk ennen
tapahtumaa 7 päivän maksuajalla. Hotelli voi tarvittaessa tehdä varauksesta myös koko
tilaisuuden arvoisen ennakkolaskun, tästä sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa ennakkoon.

Jätkänkämpän pihan toisella puolella olevaa savusaunaa myydään erillisenä tilana.
Jätkänkämpällä olevan tilaisuuden aikana savusaunassa saattaa siis
olla toinen ryhmä. Jos haluatte pitää savusaunan tyhjillään, veloitus on 400 €.
Mikäli tilaisuus peruuntuu, ennakkomaksua 500 € ei palauteta. Myöhemmin
kuin 30 vrk ennen tilaisuutta tapahtuvissa peruutuksissa laskutetaan lisäksi
muut aiheutuneet välittömät kustannukset.
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