
Emännän juhlapöytä
Isännän savulohi
Graavilohi
Suomalainen sillivalikoma
Aurajuusto-päärynä-viikuna-salaatti
Appelsiini-punasipulisalaatti
Kurpitsapikkelssi
Anrin marinoidut pikkusienet
Punajuuripaistos tai parsakaaligratiini
Keitetyt perunat Tulijoen tilalta
Naudan paahtopaisti
Punaviinikastike
Mustaherukkahillo
Emännän tuoreet sämpylät ja saaristolaisleipä
Maito, kotikalja ja vesi

Kahvi, tee ja mehu
Täytekakku
Juhlakranssi
Pikkuleipiä

Juhlamenut

alk. 45€/hlö

www.riihonmajatalo.fi
Käyntiosoite: 
Riihijärventi 25 
42820 Riiho

040-1742 427
majatalo@riihonmajatalo.fi 

y-tunnus: 2932699-5

Postiosoite: 
Renkkelintie 6 

40950 Muurame

Majatalon juhlien tarjoilut mietitään tarkasti vieraamme toiveiden 
mukaisesti. Juhlamenumme ovat esimerkkejä suunnittelun avuksi. 
Niitä voidaan muokata juhlan luonteeseen sopiviksi.



Majatalon juhlien tarjoilut mietitään tarkasti vieraamme toiveiden 
mukaisesti. Juhlamenumme ovat esimerkkejä suunnittelun avuksi. 
Niitä voidaan muokata juhlan luonteeseen sopiviksi.

Juhon pitopöytä  Yo-juhlat •  Syntymäpäivät (vieraita tulee ja menee)

Kermainen lohikeitto

Emännän tuoreet sämpylät ja saaristolaisleipä
Juusto, kurkku, tomaatti, suolakurkku
Maito, kotikalja ja vesi

Kahvi, tee ja mehu 
Kakkubuffet:
Kinuskinen mansikkakermakakku 
Valkosuklaa-lime-juustokakku 
Sacherkakku

JuhlakranssiKahvi, tee ja mehu 
Kinuskinen mansikkakermakakku

Juhlamenut

alk. 28€/hlö

www.riihonmajatalo.fi
Käyntiosoite: 
Riihijärventi 25 
42820 Riiho

040-1742 427
majatalo@riihonmajatalo.fi 

y-tunnus: 2932699-5

Postiosoite: 
Renkkelintie 6 

40950 Muurame



Juhlamenut

alk. 28€/hlö

www.riihonmajatalo.fi
Käyntiosoite: 
Riihijärventi 25 
42820 Riiho

040-1742 427
majatalo@riihonmajatalo.fi 

y-tunnus: 2932699-5

Postiosoite: 
Renkkelintie 6 

40950 Muurame

Majatalon juhlien tarjoilut mietitään tarkasti vieraamme toiveiden  
mukaisesti. Juhlamenumme ovat esimerkkejä suunnittelun avuksi. Niitä 
voidaan muokata juhlan luonteeseen sopiviksi.

Voileipäkakku
Sieni- tai poropiirakka
Leipäjuustosalaatti
Kinuskinen kermakakku
Juhlakranssi
Pikkuleivät
Kahvi, tee ja mehu

Lyydian pitopöytä  Syntymäpäivät • Ristiäiset



Majatalon juhlien tarjoilut mietitään tarkasti vieraamme toiveiden 
mukaisesti. Juhlamenumme ovat esimerkkejä suunnittelun avuksi. 
Niitä voidaan muokata juhlan luonteeseen sopiviksi.

Maalaispitopöytä Syntymäpäivät • Sukujuhlat • Muistotilaisuus

Isännän savulohi
Vihreä salaatti kauden kasviksista
Himmaanmäen puolukkahillo
Anrin pikkusienet
Kurpitsapikkelssi
Keitetyt perunat Tulijoen tilalta
Karjalanpaisti
Kukkakaaligratiini

Emännän tuoreet sämpylät ja saaristolaisleipä
Maito, kotikalja ja vesi

Kahvi, tee ja mehu
Kinuskinen mansikkakermakakku

Juhlamenut

alk. 32€/hlö

www.riihonmajatalo.fi
Käyntiosoite: 
Riihijärventi 25 
42820 Riiho

040-1742 427
majatalo@riihonmajatalo.fi 

y-tunnus: 2932699-5

Postiosoite: 
Renkkelintie 6 

40950 Muurame



Vaihtoehto huoltoasemaruokailulle! Meille mahtuu ruokailemaan 
noin sata henkeä kerralla. Bussillinen väkeä siis helposti. Ruokatoiveita 
toteutamme toiveidenne mukaan. Suunnittelun avuksi olemme laatineet 
pari esimerkkimenua ryhmämatkailijoille. 

Kevyt keittolounas
Lihakeitto tai kermainen lohikeitto

Emännän tuoreet sämpylät ja saaristolaisleipä
Juusto, kurkku, suolakurkku, tomaatti
Maito, kotikalja ja vesi

Kahvi, tee ja mehu
Emännän tuore pulla

Talonpoikainen juhlapöytä
Isännän savulohi
Vihersalaatti kauden kasviksista
Himmaanmäen puolukkahillo
Kotimetsän sienisalaatti
Uunijuurekset yrttien kera
Keitetyt perunat Tulijoen tilalta
Kermainen porsaanfile
Mustaherukkahillo

Emännän tuoreet sämpylät ja saaristolaisleipä
Maito, kotikalja ja vesi

Kahvi, tee ja mehu
Kotoinen marjapiirakka kermavaahdon kera

Ryhmämenut

alk. 18€/hlö

alk. 35€/hlö

www.riihonmajatalo.fi



Aamupäiväkokous
AAmupAlA
• Kaurapuuro ja hillo
• Jogurtti ja mysli
• Tuoreet sämpylät
• Leikkele, juusto, kurkku, tomaatti
• Kahvi, tee, kaakao ja mehu

lounAs
• Kasvissosekeitto / Lihakeitto
• Emännän hiivaleipä, saaristolaisleipä
• Juusto, kurkku, tomaatti
• Vesi, maito ja mehu
• Kahvi ja tee
• Pannacotta

Kahvikokous
päiväkAhvi:
• Kahvi, tee ja mehu
• Tuore pulla

Kokouspaketit

alk. 27€/hlö

alk. 13€/hlö

alk. 30€/hlö

www.riihonmajatalo.fi

kEvEnnä kokouspäivää 
AktivitEEtillä tAi 

sAunApAkEtillA.
kysy lisää ja pyydä tarjous!

Puolipäiväkokous
tulokAhvi
• Tuoreet sämpylät
• Leikele, juusto, kurkku, tomaatti
• Kahvi, tee ja mehu

lounAs
• Kinkkukiusaus / Janssonin kiusaus
• Vihersalaatti kauden kasviksista
• Aurinkoinen raastesalaatti
• Emännän hiivaleipä, saaristolaisleipä
• Maito, vesi, mehu
• Kahvi, tee
• Pannacotta

lähtökAhvi
• Kahvi, tee
• Tuore pulla

Kokouspaketit rakennetaan tarjoiluineen toiveidenne mukaisesti. 
Menupakettien tarjoilut ovat esimerkkejä suunnittelun tueksi.  
Kokouspakettiin kuuluu tarvittavat tilat sekä nykyaikainen 
kokoustekniikka. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.


