T

ervetuloa viettämään tilaisuutta
seurakuntatalolle! Tähän esitteeseen
on
koottuna
lisätietoja,
jotta
tilaisuutesi sujuisi mahdollisimman
onnistuneesti.
Esitteestä
löydät
seurakuntatalon
vuokrattavien
tilojen
hinnastot, keittiötoimen hinnastot sekä yleisiä tietoja vuokrattavista tiloista.
Seurakuntatalo (Kirkkotie 3, 66400 Laihia)
Seurakuntatalon vuokrattavia tiloja ovat sali, kahvio ja kokoustila.
Ateriakokonaisuudet tilataan menu-vaihtoehtojen pohjalta ja laskutetaan tilatun
henkilömäärän mukaisesti. Ylijäävän ruoan asiakas saa mukaansa. Menu-vaihtoehdot
sisältävät pelkän suolaisen ruoan, kahvitarjoilu tilataan erikseen. Seurakuntatalon
keittiötä ei ole mahdollista vuokrata yksityiseen käyttöön. Mikäli keittiötoimelta
tilataan ruoka- tai kahvitarjoilu, siitä vastaa seurakunnan ammattitaitoinen
keittiöhenkilökunta. Tällä ei ole hintaan vaikutusta. Omatoimisesti voi järjestää
tilaisuuden pienelle henkilömäärälle seurakuntatalon kahviossa tai kokoustilassa,
joissa on kahvinkeittomahdollisuus pienelle henkilömäärälle. Omatoimisissa
varauksissa seurakuntatalon keittiö ei ole käytettävissä. Mikäli haluatte tilata
emännän vastaamaan tarjoilusta, veloitetaan siitä emännän käyttämät työtunnit.
Keittiötoimen hinnat sis. alv. Hintoihin sisältyvät kruunukynttilät, tuikut, pöytäliinat ja
servietit. Mahdollisista muutoksista voi keskustella emännän kanssa. HUOM! Menut
sisältävät vain suolaisen ruoan, kahvi tilataan erikseen lopussa olevan hinnaston
mukaisesti.
Seurakunnan henkilökunta huolehtii ovien avaamisen vuokrattavaan tilaan.
Mahdollisuus vuokrata 3 eri tilaa:
1. Sali (maksimiväkimäärä 150 hlö)
• Videotykki
• Äänentoistolaitteisto
• Flyygeli
• Sähköurut
2. Kahvio (maksimiväkimäärä 80 hlö)
• Videotykki
• Äänentoistolaitteisto
• Piano
• Kahvinkeitin, jääkaappi

• Astiasto 80 hengelle
3. Kokoustila (maksimiväkimäärä 30 hlö)
• Videotykki
• Kahvinkeitin, jääkaappi, astianpesukone, mikro
• Astiasto 30 hengelle
• Likaiset astiat laitettava astianpesukoneeseen, konetta ei päälle
Yhteystiedot
•
•
•
•
•

Emäntä Jaana Lähdesmäki 044 477 7789
Kirkkoherranvirasto 06 477 7700
Suntio Markku Nykänen 044 477 7780
Talouspäällikkö Eija-Maria Tuomela 044 477 7784
Lisää yhteystietoja www.laihianseurakunta.fi

HUOM! Mikäli järjestät tilaisuuden, jossa tarvitset emännän palveluita, ota yhteyttä
viimeistään 7 päivää ennen tilaisuutta emäntään.

Keittiötoimen menu, ateriakokonaisuudet Hinnat sis. alv. Hintoihin sisältyvät
kruunukynttilät, tuikut, pöytäliinat ja servietit. Mahdollisista muutoksista voi keskustella emännän kanssa.
Minimihenkilömäärä 20. Huom! Vastuukysymysten välttämiseksi omia tarjoiltavia ei saa yhdistää menuvaihtoehtoihin. Kaikki ruoanvalmistuksessa käytettävät elintarvikkeet ovat suomalaisia.

1

MENU

13,00€ / hlö

laktoositon, gluteiiniton

• Vihersalaatti ja salaatinkastike (sis. jääsalaatti, kurkku, tomaatti, paprika,
cheddarkuutio, porkkanaraaste, rucola)
• Lihapyörykät ja kylmä tzatziki kastike
• Persiljaperunat / rosmariiniperunat/ keitetyt perunat
• Uunijuurekset (sis. porkkana, sipuli, lanttu, palsternakka ja punajuuri)
Lisäksi
•
•
•

Maito, kotikalja, vesi ja mehu
Leipä ja levite
Juuston siivu

2

MENU
•
•

11,00€ / hlö

laktoositon, gluteiiniton

Kermainen lohikeitto / lihakeitto / broilerikeitto / jauhelihakeitto / kasviskeitto
Tuorekurkku/ suolakurkku

Lisäksi
•
•
•

3

MENU
•
•
•
•
•

Maito, kotikalja, vesi ja mehu
Leipä ja levite
Juuston siivu

18,00 € / hlö

laktoositon, gluteiiniton

Vihersalaatti ja salaatinkastike (sis. jääsalaatti, kurkku, tomaatti, tumma rypäle,
parmesan lastu)
Coleslowsalaatti (sis. kaali, porkkana, majoneesi, kermaviili, persilja)
Keitetyt perunat / perunamuusi
Palapaisti/karjalanpaisti/ulkofile/broilerikastike
Gratiini/ Paahd. porkkanat/lämmin kasvislisäke (porkkana, kukkak., parsak.)

Lisäksi
•
•
•

4

MENU
•
•
•
•

Maito, kotikalja, vesi ja mehu
Leipä ja levite
Juuston siivu

18,00 € / hlö

laktoositon, gluteiiniton

Vihersalaatti ja salaatinkastike (sis. salaattisekoitus, tomaatti, kurkku,
herneenverso)
Lämmin kasvislisäke (porkkana, kukkakaali, parsakaali)
Uunilohi kermakastikkeessa
Keitetyt perunat / perunamuusi

Lisäksi
•
•
•

Maito, kotikalja, vesi ja mehu
Leipä ja levite
Juuston siivu

5

MENU
•
•
•
•

12,00 € / hlö

laktoositon, gluteiiniton

Salaatti ja salaatinkastike (sis. jääsalaatti, tomaatti, kurkku, rucola,
cheddarkuutio, paprika ja porkkanaraaste)
Halloumsalaatti (sis. paistettu halloum, jääsalaatti, rucola, tammenlehti,
pinjansiemen, punasipuli ja tomaatti)
Tonnikala/broilersalaatti (sis. tonnikala/broileri, kiinankaali, kurkku, paprika,
omena ja edamjuusto)
Marinoitu kirsikkatomaatti

Lisäksi
•
•

6

MENU
•
•
•

Maito, kotikalja, vesi ja mehu
Patonki ja levite

12,00 € / hlö

laktoositon, gluteiiniton

Janssoninkiusaus/ kinkkukiusaus/broilerikiusaus/lohikiusaus/kasviskiusaus
Vihersalaatti ja salaatinkastike (sis. salaattisekoitus, tomaatti, kurkku, tumma
rypäle)
Suolakurkku /punajuuriviipale

Lisäksi
•
•
•

7

MENU
•
•

Maito, kotikalja, vesi ja mehu
Leipä ja levite
Juuston siivu

11,00 € / hlö

laktoositon, gluteiiniton

Täytetty uuniperuna kahdella täytteellä (täytteeksi
kinkku/katkarapu/kasvis/tonnikala/savulohi)
Vihersalaatti ja salaatinkastike (sis. salaattisekoitus, tomaatti, kurkku, tumma
rypäle, herneenverso)

Lisäksi
•
•

Maito, kotikalja, vesi ja mehu
Patonki ja levite

LISÄNÄ ATERIAKOKONAISUUTEEN 1,60€ / HENKILÖ
Ruokaisat salaatit L
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Italiansalaatti (spagetti, kinkku, herne, porkkana, maustekurkku, majoneesi)
Kreikkalainen salaatti (jääsalaatti, punasipuli, tuorekurkku, paprika, oliivi, fetakuutio)
Tonnikalasalaatti (pasta, tonnikala, herne, porkkana, maissi, maustekurkku, majoneesi)
Broilerisalaatti (broileri, pasta, kiinankaali, paprika, ananas, majoneesi)
Savulohisalaatti (savulohi, riisi, kiinankaali, maustekurkku, kananmuna, majoneesi)
Sienisalaatti (herkkusieni, punasipuli, suolaliha, majoneesi, ranskankerma)
Rosolli (porkkana, punajuuri, sipuli, maustekurkku)
Perunasalaatti (peruna, purjo, maustekurkku, majoneesi)
Halloumsalaatti (halloum-juusto, salaattisekoitus, pinjansiemenet, kurkku, appelsiini,
mansikka)

Muut
•

Täytetty kananmuna

LISÄNÄ ATERIKOKONAISUUTEEN 2,20€ / HENKILÖ
Lämmin kasvislisäke
•
•
•
•
•
•
•

Kasvisgratiini
Makaronilaatikko
Lanttulaatikko
Porkkanalaatikko
Uunijuurekset
Täytetty paprika
Uuniperuna täytteellä

KAIKKI PERUNAVAIHTOEHDOT, muutoksella ei hintavaikutusta
•
•
•
•
•
•

Koko peruna
Perunamuusi
Valkosipuliperunat
Kermaperunat
Persiljaperunat
Rosmariiniperunat

LISÄKKEIDEN HINNAT ATERIAKOKONAISUUKSIIN HENKILÖITTÄIN
•
•
•
•
•

Palvikinkku 0,50€
Juustoviipale 0,50€
Silli 0,80€
Kylmäsavulohi 2,50€
Graavilohi 1,70€

Keittiötoimen menu, kahvitarjoilu
Hinnat sis. alv. Hintoihin sisältyvät kruunukynttilät, tuikut, pöytäliinat ja servietit.
Mahdollisista muutoksista voi keskustella emännän kanssa. Huom!
Vastuukysymysten välttämiseksi omia tarjoiltavia ei saa yhdistää seurakunnasta
tilattuun tarjoiluun. Kaikki ruoanvalmistuksessa käytettävät elintarvikkeet ovat
suomalaisia.
Kahvitarjoilussa hintaan sisältyy kahvi, tee ja mehu.

KAHVITARJOILU RUOKAILUN YHTEYDESSÄ
• Kahvi, makea kahvileipä/täytekakku/juustokakku 3,00 € /hlö
KAHVITARJOILU ILMAN RUOKAILUA
• Kahvi, täytekakku/juustokakku/makea pulla ja suolainen piiras/
voileipäkakku/Voileipä/karjalanpiirakka+munavoi/pasteija 9,00€ /hlö
• Kahvi, täytekakku/juustokakku ja pikkuleipä 5,00€ /hlö
• Kahvi, suolainen piirakka/voileipäkakku/voileipä/pasteija/ karjalanpiirakka+
munavoi 5,00€ /hlö
• Kahvi, kuivakakku/pulla ja pikkuleipä 3,00€ /hlö
Lisäksi:
kotijuusto 0,50€ / hlö
kotijuusto ja lakkahillo 0,90€ / hlö

Kausitarjoilut
Puuro, kiisseli, kahvi ja joulutorttu 5,00 € / hlö

