Menut perhejuhliin

Juhlamenu Hackman
ja Mathilda

Keittomenu
Lohikeitto tai savuporokeitto

Puolukkasilliä
Lämminsavulohta, hernekreemiä
Metsäsienisalaattia
Viher-melonialaattia, talon salaatinkastiketta
Kirsikkatomaatti-kutunjuustosalaattia

Leipävalikoima, riisipiirakoita
voita, munavoita, juustoa ja
palvikinkkuleikkelettä, tuorekasviksia

Karjalanpaistia tai broilerinfi leetä ja
tummaa herukkakastiketta
Pellavaperunoita
Uunipaahdettuja juureksia

Täytekakkua valinnan mukaan
Kahvia ja haudutettua teetä

Leipävalikoima, voita
Mehu, kotikalja, maito
Täytekakkua valinnan mukaan
Kahvia ja haudutettua teetä

Hinnat

Ravintola Kiven tiloissa tarjoiltuna
Yli 50 hlö 35,00 € / hlö
20-50 hlö 40,00 € / hlö
10-19 hlö 46,00 € / hlö

TakeAway-hinta vähintään
Ravintola Kivestä noudettuna
Yli 50 hlö 25,00 € / hlö
20-50 hlö 27,00 € / hlö
10-19 hlö 36,00 € /hlö

Mehu, kotikalja, maito

Kammarin
kahvipoydasta
Suolaiset tarjottavat

Lohivoileipäkakkua tai
Lihavoileipäkakkua
Tomaatti-mozzarellapiirakkaa

Makeat tarjottavat

Hinnat

Täytekakkua valinnan mukaan
Sitruuna-vaniljakakkua
Pikkuleivät (valikoiman mukaan)
Kahvia ja Haudutettua teetä, mehua

TakeAway-hinta vähintään

Ravintola Kiven tiloissa tarjoiltuna
Yli 50 hlö 28,00 € / hlö
20-50 hlö 32,00 € / hlö
10-19 hlö 38,00 € / hlö

Ravintola Kiven tiloissa tarjoiltuna
Yli 50 hlö 32,00 € / hlö
20-50 hlö 37,00 € / hlö
10-19 hlö 43,00 € / hlö
Ravintola Kivestä noudettuna
Yli 50 hlö 22,00 € / hlö
20-50 hlö 27,00 € / hlö
10-19 hlö 33,00 € /hlö

Hinnat

Take Away-hinta vähintään
Ravintola Kivestä noudettuna
Yli 50 hlö 23,00 € / hlö
20-50 hlö 27,00 € / hlö
10-19 hlö 33,00 € /hlö

Ravintola Kiven juhlatilat

Juhlapalvelun lisapalveluhinnasto
Menujen pakettihinta sisältää tilavuokran
klo 10.00-22.00 välisenä aikana.
Sopimuksen mukaan myös klo 22.00
jälkeen. Vähintään 10 henkilön hintaan
sisältyy tarjoilu neljän tunnin ajan, astiat,
pöytäliinat ja servietit. TakeAway-hinta
on voimassa noudettuna. Hintaan sisältyy
tuotteet tarjoiluastioissa. Mahdollisista
lisäpalveluista veloitamme erikseen.
Pyydä erillinen tarjous pienempiin juhliin
tai illanistujaisiin!

Hackman-sali
•
•

Max 50 henkilölle
Sähköpiano, tietokoneeseen
liitettävä 55-tuuman näyttö,
clickshare-järjestelmä

Tarjoilutyö
• Tarjoilu arkisin 40,00 euroa / h / tarjoilija
• Tarjoilu pyhinä 80,00 euroa / h / tarjoilija
• Tarjoilun minimiveloitus on 4 tuntia
Astiasto
• Ruoka-astiastopaketti 5,00 euroa / hlö
(sisältää juomalasin, ruokalautasen,
haarukan, veitsen ja servietin)
• Kahviastiastopaketti 4,00 euroa /hlö
(sisältää kahvikupin, -lautasen, ja lusikan,
kakkulautasen sekä kahviservietin)
• Ruoka- ja kahviastiastopaketti 7,00
euroa / hllö (sisältää juomalasin,
ruokalautasen, haarukan ja veitsen,
servietin sekä kahvikupin, -lautasen,
ja lusikan, kakkulautasen sekä
kahviservietin)
• Lisälasit 1,50 euroa / kpl

Liinat
• Pöytäliina 4 hlö alkaen 11,00 euroa / kpl
• Pöytäliina 6 hlö alkaen 13,00 euroa / kpl
• Kangasservietti 3,50 euroa / kpl
Kuljetus
• Lahden kaupunkialueella 100,00 euroa
• Lahden kaupunkialueen ulkopuoliset
alueet hinnoitellaan erillisen tarjouksen
mukaan
Tilavuokran lisätunnit
• Klo 24.00 saakka 80,00 euroa / tunti
• Klo 24.00 jälkeen 160,00 euroa / tunti
• Lisätunnit ovat mahdollisia klo 02.00
saakka
Lisäpalveluiden hinnat ovat voimassa
toistaiseksi.
Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Katso
tilausvalikoimamme ja juhlapalvelun
toimitusehdot netistä: www.juvenes.fi

Kivi-sali
•
•
•

•

Max 120 henkilölle
Tila jaettavissa
pienemmille ryhmille
Flyygeli, tietokone,
videotykki, valkokangas,
clickshare-järjestelmä
Käytettävissä tilaisuuksiin
klo 14-22

Lounas- ja tilausravintola, juhlapalvelu
Sibeliuksenkatu 6 B, 15110 Lahti
puh. 0207 600 142 l kivi@juvenes.fi
www.juvenes.fi/kivi

