Perhejuhlat kartanossa
Suunnitelmissa juhlien järjestäminen Kajaanissa? Me autamme!
Karolineburgin kauniissa, lähes 200-vuotiaassa kartanossamme vietätte
esimerkiksi ristiäiset, syntymäpäivät ja rippijuhlat.
Kartanomme neljästä salista muodostuvaan juhlatilaan mahtuu 80 – 90 hengen
juhlaväki, mutta pienemmällekin vierasmäärälle tilasta saa erittäin tunnelmallisen.
Pitopalvelukumppanimme Gastrobar3 on valmis auttamaan
juhlienne järjestelyssä toiveiden mukaisesti. Erityistä kiitosta Gastrobar3 on saanut
kauniista esillepanosta ja poikkeuksellisen raikkaista makuelämyksistä.

Perhejuhlien pitopöytä
Loihdimme valitsemanne
menukokonaisuuden herkut juhliinne
ammattitaitoisesti ja suurella sydämellä.
Ravintolassamme on A-oikeudet.

MENU I
24,50 €/henkilö
Kermaista lohikeittoa (L, G)
Savunautaa, juustovati ja vihanneksia
Ruisleipää, riisipiirakoita ja munavoita
Kotikaljaa, maitoa ja mehua
Kermakakku (L)
Pikkuleipiä tai juustoleipää
Kahvia ja haudutettua teetä

MENU II
23,00 €/henkilö
Liha- tai lohivoileipäkakku (L)
Feta-kasvisrieskarullia (L)
Riisipiirakoita ja munavoita (L)
Mehua ja vettä
Kermakakku (L)

MENU III
29,50 €/henkilö
Ylikypsää häränrintaa tummassa
pippurikastikkeessa,
yrttiperunoita ja uunijuureksia (L, G)

tai
Perinteistä karjalanpaistia ja
perunamuusia (L, G)

lisäksi
Vihreää versosalaattia
ja vadelmavinegrettiä (M, G)
Tomaatti-sipulisalaattia (L, G)
Pinaatti-perunasalaattia (L, G)
Talon leipävalikoima, riisipiirakoita,
munavoita ja levitettä
Kotikaljaa, maitoa ja mehua
Kermakakku (L)
Pikkuleipiä tai juustoleipää
Kahvia ja haudutettua teetä

Otamme myös
erityisruokavaliot huomioon.

Pikkuleipiä tai juustoleipää

Muistattehan ilmoittaa

Kahvia ja haudutettua teetä

niistä etukäteen.

Kylmät menut

Nämä kylmät menukokonaisuudet soveltuvat
mainiosti kesäisiin perhejuhliin, valmistujaisiin
tai vaikkapa ystäväporukan illanviettoon.

MAKUJA MAAILMALTA
20,50 €/henkilö
Caesar naturel -salaatti ja
parmesan-dressing (L)

Toteutamme ruokatoiveenne parhaan
taitomme mukaan, persoonallisella
tyylillä. Tarvittaessa valmistamme myös
erityisruokavaliot. Ilmoitattehan niistä ennalta.

Helmicouscous-tabbouleh (M)

PAIKALLISIA HERKKUJA
19,50 €/henkilö

Kasvispyöryköitä
ja fetajugurttia (L, G)

Neidonsalaattia
ja tomaattivinegretti (M, G)

Kauden kasvispiirakkaa
ja tomaattisalsaa (L, G)

Vesimeloni-fetasalaattia ja marinoitua
punasipulia (L, G)

Foccacciaa ja oliivitapenadea (L)

Kylmäsavulohi-rieskarullat (L)

MAKEAT PALAT
4,50 €/henkilö

Savumuikkuja ja perunamunakasta (L, G)
Paahdettua possunfilettä
ja appelsiiniaiolia (M, G)
Talon leipää ja levitteitä

Gremolatamarinoituja
minikanavartaita (M, G)

Marja-kermakakku (L)
Tuulihattuja (L)

Ruuat valitsemanne menun hinnoittelulla
(minimiveloitus 15 henkilön mukaan)
Päärakennuksen tilavuokra......................alk. 450 €
Tarjoilijan työtunnit......................................alk. 175 €
Hinnat sisältävät
• yhden tarjoilijan neljäksi tunniksi sekä
juhlatilojen loppusiivouksen
(henkilökunnan tarve juhlakohtaisesti)
• valitsemanne ruuat ja menuun kuuluvat
juomat
• kartanon sisätilat käyttöönne neljäksi
tunniksi
Teemme parhaamme, että juhlapäivänne
kuin sen valmistelutkin sujuvat teiltä
mahdollisimman vaivatta.

Tarjoamme lisämaksusta juhliinne myös
• juomapaketin alkaen 18 €/hlö (sisältää
alkumaljan ja lasillisen viiniä ruuan kanssa)
• apuamme tilojen somistamisessa ja
kattamisessa
• tilat käyttöönne pidemmäksi aikaa
sopimuksen mukaan.
Kartanohotellissamme on mahdollisuus myös
majoittua, teemme tarjouksen pyydettäessä.

Tervetuloa!

Ainutlaatuiset tilamme ovat suosittuja, etenkin kesällä ja pikkujouluaikaan.
Varaattehan haluamanne päivämäärän ajoissa.

Odotamme yhteydenottoanne: myynti@gastrobar3.fi
Suunnitellaan yhdessä juhlapäivästänne ikimuistoinen!

