
TILAUSTARJOILU
Liikuntakeskus Pajulahti 

KAHVIT HERKUILLA

Rostis

KOKOUSHETKIIN

Vastapaistettu hyvinvointisämpylä,  
rosvopaisti-leipäjuustotäytteellä   6,00
Hatsapuri savulohitäytteellä  6,00
Lämmin maalaisleipä 
pekonitäytteellä ja jalopeno-dippiä  6,00
Rostis, rosvopaistia ja jalopeno-dippiä  6,00
Talon kasviskrepit nyhtöhernetäytteellä  6,00

Talon kuorrutetut herkkudonitsit  5,50
Petit Fours    5,50
Omena-murukakkua ja 
sitruuna-tuorejuustomoussea  5,50
Pajulahti-leivos    5,50
Pistaasi-kristallipulla   5,50

Uuniohrapuuroa ja marjoja   5,00
Pilkottuja tropiikin hedelmiä   4,50 
Talon banaani-suklaa proteiinivanukas 5,00
Palauttava mustikkasmoothie  5,00
Mäkelän Tilajuustolan juustoja, 
suolakeksejä ja herukkahilloketta  6,50
Pähkinä-/sipsikippo   3,50
Makea buffet    7,00

Luomukahvi, teevalikoima   3,50
Kokousvirvokkeet    3,80 / plo
Kokousvirvokkeet laskutetaan avattujen pullojen mukaan.

Bronx härkäburgeri   17,00
Bronx-sämpylä, rotukarjapihvi, savuchilimajoneesia, 
punasipulia, cheddarjuustoa, paahdettua sipulia ja talon 
lohkoperunoita 

Fajitaksia    17,00
Täysjyvätortilloja, Rubs-maustettua kananfileetä, sipuli-
paprikapaistosta, tuoresalsaa, nachoja, guacamo-lea, 
cheddarjuustokastiketta, pepperoneja, salaattia.

Salaattibuffet    17,00 
Caesarsalaattia, bataatti-punajuurisalaattia, grillattua 
kanaa, täysjyväpatonkia, tuorejuustoa

Makkaramestarin herkuttelulautanen 17,00 
Hirvimakkaraa, lammasbratwurstia, grillibalkania, talon 
konjakkisinappia, maalaisperunasalaattia

Dippilautanen    17,00 
Kanansiipiä, mozzarellatikkuja, nachoja, kasvistikkuja, 
vohveliperunoita, kermaviilidippiä ja salsaa

Valitsettehan ryhmällenne yhteneväisen menun.
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  A 'la Carte

Keittiömestarin suositus. Hämäläisiä makuja ja lähiruokaa.

Pielisen savumuikkuja
Vehmaan kasvisterriiniä 
villiyrttipestoa 
perunarieskaa ja merisuolavoita 
Mäkelän leipäjuustoa salaatin ja lakkojen kera 
Salpausselän kalan savulohta ja caesar-salaattia 
mum-monkurkkuja 

Hirvipyöryköitä
Vesijärven kuhaa yrttivoissa paistettuna 
hämäläistä perinnemakaronilaatikkoa 
rosma-riinivoissa paistettuja juureksia 
paistettuja kartanonperunoita

Talon suklaakakkua 
lampaanmaitojäätelöä ja mansikkahilloketta
Reilun kaupan luomukahvia, teevalikoima
Jäävesi

49,00     Minimitilaus 10 henkilöä

HÄMÄLÄINEN VELLAMO-
PITOPÖYTÄ

PAJULAHTI-BUFFET

Kylmäsavulohta
marinoituja savumuikkuja
paahtopaistia ja Dijon-aiolia
Leipäjuustosalaattia
saunapalvattua kinkkua
verso-vihersalaattia
villiyrtti-pestoa

Kaksi pääruokavaihtoehtoa lisukkeineen päivän 
ruokalistan mukaan.

Macarons-juustokakkua ja marjamelbaa
Reilun kaupan luomukahvia, teevalikoima, jäävesi

32,00     Minimitilaus 10 henkilöä

VÄLIMEREN TUULAHDUKSIA

LAAVUN ELÄMYSPAKETTI

Alkuun 
Paahdettua juuressosekeittoa, villiyrttimoussea

Pääruoka
Loimulohta, juuresröstiä, säräjuureksia, verso-
paksoisalaattia, Tilajuustolan leipäjuustoa, savuporo-
rieskatapaksia, talon hyvinvointileipää ja merisuolavoita

Jälkiruoka
Perinteisiä pitsireunaisia lettuja, talon raparperi-
mansikkahilloketta ja kermavaahtoa
Nokipannukahvia ja teetä, jäävesi

48,00   Minimitilaus 10 henkilöä.

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

Lisäpalveluna mahdollisuus osallistua ruuan-
valmistukseen laavulla, tarjoukset räätälöidään erikseen.

Alkupatas
Buffalo mozzarellaa, marinoituja Kalamata-oliiveja, 
punaista hummusta, talon bruschettaa ja Ser-ranokinkkua

Pääruoka
Pintasavustettua lohta tai Pekoniin ja tuorejuustoon 
käärittyä kanarintaa, tilliaiolia
palsternakka-päärynärisottoa, karamellisoituja kasviksia ja 
versosalaattia

Jälkiruoka
Creme brulee ja vadelmasobrettia
Reilun kaupan luomukahvia, teevalikoima, jäävesi

49,00   Minimitilaus 10 henkilöä. 

Laavun elämysmenu
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Pajulahden keittiössä loihdimme herkulliset juhla-ateriat, 
päivälliset, iltapalat, kokouskahvitukset sekä muut 
tilaustarjoilut. Suosimme ruuanlaitossa puhdasta lähiruokaa 
ja luomua. Syömällä Pajulahdessa tuette myös suomalaisten 
terveyttä ja hyvinvointia, www.kanresta.fi.

Huomioitavaa varauksissa

• 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
• Laskutuksemme tapahtuu kaksi arkipäivää ennen   
 ilmoitetun henkilömäärän mukaan
• Varaus- ja peruutusehtomme:  
 www.pajulahti.com/info/varaus-ja-peruutusehdot/
• Alueellamme on anniskeluoikeudet, ja näin anniskelulain  
 mukaan omien alkoholijuomien nauttiminen alueellamme  
 on kielletty 

TILAUKSET

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

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


