
Monipuolisen liikuntavalikoiman rinnalla 
ravintolakumppanimme Kanresta tuottaa Teille monipuolisia 
ravintolapalveluita. Pajulahdessa syötte hyvää tekevää ruokaa, 
sillä ravintolan tuotot menevät suomalaisten terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämiseen, www.kanresta.fi. 

Huomioitavaa varauksissa

• Kokoustuotteiden hinnoittelu on per henkilö
• Minimitilausmäärä mainittu erikseen menuissa
• Ilmoitattehan erikoisruokavaliot ja allergiat kolme 

vuorokautta aiemmin suoraan keittiöön:  
www.pajulahti.com/majoitus-ja-ravintolapalvelut/
ravintolapalvelut/. Lomakkeen voitte lähettää myös 
sähköpostin liitteenä pajulahtikeittio@kanresta.fi

• Alle 15 henkilön ryhmälle suosittelemme yhtä vaihtoehtoa
• Yli 15 henkilön ryhmälle suosittelemme enintään  

kahta vaihtoehtoa
• Laskutuksemme tapahtuu kaksi arkipäivää ennen 

ilmoitetun henkilömäärän mukaan
• Varaus- ja peruutusehtomme:  

www.pajulahti.com/info/varaus-ja-peruutusehdot/ 
Yli 100 henkilön tilaisuuksien peruutus- ja varausehdot 
sovitaan tapauskohtaisesti yhdessä ravintoloitsijan kanssa

• Alueellamme on anniskeluoikeudet, ja näin anniskelulain 
mukaan omien alkoholijuomien nauttiminen alueellamme 
on kielletty 
 

TILAUKSET

Myyntipalvelu
asiakaspalvelu@pajulahti.com
puh. (03) 8855 200

Räätälöidyt menutarjoukset 
pajulahtivuorop@kanresta.fi 
puh. 044 7755 370  

Kahvi / tee / kaakao   3,30 / annos
Virvoitusjuoma / Leader-palautusjuoma  3,30 / plo 
Täysmehu 2 dl    3,30 plo
Kokousvirvokkeet laskutetaan  
avattujen pullojen mukaan.

Club sandwich    5,20 
Savuporotäytettä ja Montrey jack-juustoa 
Rustiikkisämpylä     5,20
Kalkkuna-leipäjuustotäyte
Kylmäsavulohi-rieskarulla   5,20
kylmäsavulohi-kasvistäyte   
Napostelucombo    5,20
Kasvislohkoja, cashewpähkinöitä
jälkiuunilastuja, kermaviiliä ja tomaattidippiä   
 

Oreo-juustokakkua    5,20
Pistaasipulla    3,00
Pajulahtileivos     4,50
Red Velvet-kakkua min. 10 hlö   5,20
Fresh smoothie 0,3 l    4,30
Proteiinipatukka     2,60
Viipaloidut tropiikin hedelmät  4,50

KOKOUSJUOMAT
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KOKOUSLEIVÄT

KOKOUSMAKEAT

TILAUSTARJOILU
Liikuntakeskus Pajulahti 



Olympiamenu
Tomaatticarpaccioa, savulohimoussea ja jälkiuunilastuja, 
melonia ja leipäjuustoa vartaassa, poromoussea ja 
seesamvohvelia, nyhtöhernetoasteja, pitkään kypsytettyä 
rosvopaistia, välimerelliseen tapaan lohta (pinjansiemeniä, 
basilikaa, puolikuivattua tomaattia, parmesan-juustoa), 
rosmariiniperunoita, kasvisrotatouillea,
Oreo-juustokakkua, Reilun kaupan luomukahvia, 
haudutettua teetä

43,00 

Hämäläinen pitopöytä
Pielisen savumuikkuja, naudanpaistia, pieniä 
savuporotoasteja, lakka-leipäjuustosalaattia, savulohi-
caesarsalaattia, jälkiuunilastuja, talon hyvinvointileipää, 
voita,hirvipyöryköitä ja Jaloviina-kermakastiketta, 
yrttivoissa paistettua siikaa, Hämäläistä juustomakaronia 
rustiikkijuureksia, mansikka-vaniljakakkua
Reilunkaupan kahvia, haudutettua teetä

43,00

Fannin pitopöytä
Silliä ja silakkaa, punasipuli-kananmunasalaattia, 
savustettua lohta ja marinoituja kanttarelleja, pippuroitua 
porsaansisäfilettä, hirvipateeta ja mustaherukkahilloketta, 
caesarsalaattia ja tomaattihilloketta, pekoni-
perunasalaattia, Broilerivartaita ja chili-mangodippiä, 
kuorellisia lohkoperunoita, smetanassa haudutettuja 
timjamipunajuuria, valkosuklaamoussea ja 
ahomansikkakastiketta. Reilun kaupan luomukahvia ja 
haudutettua teetä

38,00

Buffet illallisten minimitilaus 15 henkilöä. 

BUFFET ILLALLISET 
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Pajulahtimenu 
Savuporokeittoa, saaristolaisleipä krutonkeja, miedosti 
savustettua nieriää, hummerihollandaise-kastiketta, 
perunatimbaalit, inkiväärimarinoituja porkkanalastuja, 
creme bruleetä ja passionkastiketta, Reilun kaupan 
luomukahvia ja haudutettua teetä 

39,00

Euroopan klassikoita menu 
Toast skagen katkaravuista, savustettua naudanbriskettia, 
punaviini-herukkakastiketta, portobellorisottoa, 
tuorepestokasviksia, pistaasijäätelöä, mantelilastuja, 
Reilun kaupan luomukahvia, haudutettua teetä

42,00

Metsämiehen menu 
Herkkutattikeittoa & rapumoussea, Luomuoluessa 
hautunutta hirvikäristystä & puikulaperunasosetta, 
pikkuruisia ohukaisia ja marinoituja hedelmiä 
mascarponevaahdon kera, Reilun kaupan luomukahvia, 
haudutettua teetä 

38,00    

Minimitilaus 10 henkilöä. 

Sisältää normaalin lounaan tai päivällisen lisäksi alkuruo-
kapöydän, jossa mm. kylmiä kala- ja lihaleikkeitä, erilaisia 
salaatteja sekä leipää ja levite.
Maisemabuffettiin sisältyy reilunkaupan luomukahvia, 
teetä sekä jälkiruoka katettuna noutopöytään.

22,90

Minimitilaus 10 henkilöä. 

A LA CARTE MENUT

MAISEMABUFFET 



Rosvopaistimenu Savuporo-juureskeittoa, alkoholiton 
alkumalja, savumuikkuja, tilajuustolan leipäjuustoa, 
maalaissalaattia pekonista, talon hyvinvointileipää, 
yrttilevitettä, rosvopaistia lampaasta, portviinikastiketta, 
tsatsikia, juuresmuusia, kuusenkerkkäjuureksia, 
marjajuustokakkua lasissa, pannukahvia ja teetä 

45,00

Loimulohimenu Savuporo-juureskeittoa, alkoholiton 
alkumalja, savumuikkuja, tilajuustolan leipäjuustoa, 
maalaissalaattia pekonista, talon hyvinvointileipää, 
yrttilevitettä, loimulohta, tsatsikia, juuresmuusia, 
kuusenkerkkäjuureksia, räiskäleitä, marjahilloketta, 
kermavaahtoa, pannukahvia ja teetä

45,00

Minimitilaus 10 henkilöä.

Laavumenuihin lisätään 100 € / tilaisuus tarjoilupalkkio. 
Kokki valmistaa tilaisuuden ruoat paikanpäällä. 

Lisäpalveluna mahdollisuus osallistua 
ruuanvalmistukseen laavulla, tarjoukset räätälöidään 
erikseen. 
 

Nokipannukahvit, kaakao   3,30 

Tuoreita oman keittiön munkkeja  3,30

Keittolounas    12,90
Lohikeittoa tai koskenlaskijan kanakeittoa,
jälkiuunileipää, voita ja jäävettä

Herkuttelijan lettupaketti   12,90
3 lettua/hlö, savuporo tai lohitäytettä, 
kermavaahtoa, hilloketta, juustosalaattia, 
Reilun kaupan luomukahvia, teetä ja jäävettä 
  

LAAVUN ELÄMYSPAKETIT
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Pieni välipalapaketti    5,50
Pieni täytetty sämpylä, hedelmä, pillimehu

Iso välipalapaketti   7,50
Täytetty täysjyväpatonki, 
proteiinirahka, tuoremehupullo
   
Fitness-paketti     7,50
Kanasalaatti ja täysjyväpatonkia, 
lähdevesipullo 

Rahkabaari    5,90
Pehmeää rahkaa, mysliä,
marjoja ja hunajaa

Montrey Jack Beef burger    14,90
Iso 150-grammainen pihvi, 
maalaisperunasalaattia,bbq-majoneesia, 
sinappia, ketsuppia, 
kasvisvaihtoehtona Montrey Jack nyhtisburgeri

Riistakiusaus    14,90
Vihersalaattia, leipä ja levite
   
Makkaramestarin herkuttelupaketti   14,90
3kpl/hlö makkamestarien erikoismakkaroita,
maalaisperunasalaattia, talon konjakkisinappia,
maissilastuja ja kermaviilidippikastiketta 

Salaattibuffet    14,90
Kana-Caesarsalaattia, pekoni-maalaissalaattia,
marinoituja oliiveja, täysjyväpatonkia,
tuorejuustolevitettä

VÄLIPALAPAKETIT

LAAVULLE 

TAKKAHUONEELLE


