
 
 
 

PIKKUJOULUT OPISTOLLA 
 
 

 
 

 
 

Tilat ja palvelut pikkujoulujuhlaan! 
 
 

 
  



 

Tervetuloa viettämään pikkujoulujuhlaa opiston monipuolisiin ja viihtyisiin tiloihin ja 

nauttimaan ravintola Katajanmarjan henkilökunnan loihtimista jouluherkuista! Alla on 

koottu tietoa tiloistamme sekä ravintolapalveluista menuvaihtoehtoineen. 

Yhteystiedot löytyvät alta, joten kysy tarvittaessa lisää. Autamme mielellämme 

tekemään juuri teidännäköisenne pikkujoulujuhlan opistollamme! 

 

 

RAVINTOLAPALVELUT 

 

 

 Valmistamme kaikki ruuat laktoosittomina ja käytämme vain kotimaista lihaa. 

 Juhlissa tarjottavasta ruoasta sovitaan hyvissä ajoin opiston vastaavan kokin 

kanssa.  

 Laskutus tehdään varatun määrän mukaan. Henkilömäärä tulee vahvistaa 

ravintolaan kaksi viikkoa ennen juhlapäivää.  

 Lasten ruokailu: 5–12-vuotiaat ruokailevat puoleen hintaan, alle 5-vuotiaat     

ilmaiseksi.  

 Hinnat sisältävät arvonlisäveron 14 %. 

 Juhlien järjestäjä voi tilata kahvituksen leivonnaiset joko ravintolan kautta tai 

hoitaa asian itse suoraan haluamansa leipomon kanssa. 

 Omavalvontasäädösten takia tilaukset on tehtävä joka tapauksessa jonkin 

leipomon kautta. Leivonnaisia voi säilyttää opiston keittiöllä, jos niin sovitaan. 

 Keittiön palvelut loppuvat ruokailujen päätyttyä 

 Kaikki ruokailut tapahtuvat opiston ravintolassa.  

 Astiat palautetaan ravintolassa olevaan astioiden palautuspisteeseen. 

 Menuvaihtoehdot löydät seuraavalta sivulta. 

 

 

TILAVUOKRAT JA MUUT MAKSUT 

 

 Ravintola Katajanmarjan tilavuokra on joko 200 € (max 3h) tai 350 € (yli 3h). 

Myös muita tiloja on mahdollista vuokrata. 

 Jos juhlien järjestäjä haluaa opiston pöytäliinat, liinojen käytöstä veloitetaan 

2,30 € / hlö. Liinat ja servietit ovat väriltään valkoiset. 

  

 

YHTEYSTIEDOT  

 

 Tilavaraukset juhliin: Taru Puska-Peltola puh. 044 432 5635 

 tai taru.puska-peltola@epopisto.fi 

 Ravintolapalvelut: Marjo Leppiniemi, vastaava kokki puh. 044 300 9057 

 tai marjo.leppiniemi@epopisto.fi 

 Talonmies puh. 040 705 4138 (päivystysnumero) 

 Siivoustyönohjaaja Anne Huhtanen puh. 044 432 5615 
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PIKKUJOULUJEN MENUVAIHTOEHDOT  
 

Jotta juhlien suunnittelu sujuisi mahdollisimman helposti, olemme tehneet kaksi 

valmista menuvaihtoehtoa, jotka sisältävät alkujuomana glögin, alkusalaatit, pääruoan, 

leipäpöydän, levitteet ja ruokajuomat. Menuihin sisältyy myös kahvi, tee ja mehu sekä 

jälkiruoka. Haluamasi lämpimät lisäkkeet ja salaatit voit valita oheisen sivun listoilta, ja 

halutessasi voit myös täydentää menuta valituilla aterian lisäosilla. Lasten ruokailu: 

5–12-vuotiaat ruokailevat puoleen hintaan, alle 5-vuotiaat ilmaiseksi. 
  

 
Menu 1  

 
Kinkku & kermainen pippurikastike 

Alkujuomana glögi 

Graavilohi 

Kaksi tuoresalaattia valinnan mukaan 

Yksi ruokaisa salaatti 

Puolukkasurvos 

Perunat 

Kaksi lämmintä lisäkettä valinnan mukaan 

Talon leipäkori, voi, levite 

Maito, vesi, mehu, kotikalja 

Kahvi, tee ja mousse 

 

18,00 € /hlö 
 
 

Menu 2 
 

Kinkku & kermainen pippurikastike 

Alkujuomana glögi 

Lämminsavulohi 

Kaksi tuoresalaattia valinnan mukaan 

Yksi ruokaisa salaatti 

Puolukkasurvos 

Perunat 

Kolme lämmintä lisäkettä valinnan mukaan 

Talon leipäkori, voi, levite 

Maito, vesi, mehu, kotikalja 

Kahvi, tee ja marjaleivos  

 

22,00 € /hlö 
 

 
 

 



Lämmin lisäke 
 

Menuihin kuuluvan lämpimän lisäkkeen voit valita alla olevista vaihtoehdoista: 

 

Kasvisgratiini   Porkkanalaatikko 

Uunijuures   Bataattilaatikko 

Höyrytetyt kasvikset  Maksalaatikko 

Makaronilaatikko  Punajuuri-aurajuustolaatikko 

Lanttulaatikko  Kermaperunat 

 

Salaattivaihtoehdot 
 

Menuihin kuuluvat salaatit voit valita alla olevista vaihtoehdoista: 

 

Ruokaisat salaatit  Tuore- ja vihersalaatit  

 

Italiansalaatti   Tomaatti-sipulisalaatti  

Perunasalaatti  Appelsiini-sipulisalaatti 

Sienisalaatti   Coleslaw-salaatti  

Tonnikalasalaatti  Punajuuri-omena-purjosalaatti  

Juustosalaatti   Porkkanaraaste  

Savulohisalaatti  Vihersalaatti 1: jäävuorisalaatti, paprika, kurkku 

Broilersalaatti  Vihersalaatti 2: amerikansalaatti, meloni, kurkku 

Katkarapusalaatti  Vihersalaatti 3: friseesalaatti, tomaatti, kurkku 

Caesarsalaatti   

Kreikkalainen salaatti   

Waldorfin salaatti 

Rosolli & kermavaahto 

  

 

    

Lisäosavaihtoehtoja 
 

Halutessasi voit täydentää valitsemaasi menuta yhdellä tai useammalla lisäosalla. Hinnat ovat / hlö. 

 

Lihapullat  3,50€ 

Uunilohi   4,00€ 

Uunilohi ranskankermalla 4,50€ 

Broilerin rintafilee 2,00€ 

Smetanakastike 0,70€ 
Lämminsavulohi 2,90€ 

Graavilohi  2,90€ 

Sillifilee  0,70€ 

Juustosiivut  0,70€ 

Kinkkuleikkeleet 0,90€ 

Kananmunanpuolikas 0,70€ 

Majoneesilla  0,90€ 

Leipäjuusto  1,20€ 

Lakkahillo  0,70€ 

Suolakurkku  0,40€ 

Puolukkasurvos 0,40€ 

Kolmas tai neljäs 
lämmin lisäke 
lisähintaan 1,60€ / hlö. 

Toinen ruokaisa salaatti 

lisähintaan 1,50€ / hlö. 
Kolmas tuore- tai vihersalaatti 

lisähintaan 1,20€ / hlö. 


