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   Muistotilaisuudet 

Ammattitaidolla...

www.kultainenkukko.fi
Puh. (08) 636 285

Tarjoiluvaihtoehdot 
seisovasta pöydästä

Vaihtoehto 1.

Vihreää salaattia, tomaattilohkoja, graavisuolattua 
kirjolohta, suolakurkkuviipaleita, punajuuriviipaleita, 
karjalanpaistia, palapaistia tai porsaanfileetä, keitettyjä 
perunoita, keitettyjä vihanneksia, maalaisruisleipää, 
vaaleaa leipää, riisipiirakoita, voita, kevytlevitettä, 
kotikaljaa, maitoa, mehua, vettä ja kiisseliä.

Tilaisuuden lopuksi kahvia, teetä, 
juustoleipää, täytekakkua

Hinta: alle 30 henkilöä 32,40 €/henkilö
31-50 henkilöä 29,95 €/henkilö
yli 50 henkilöä 27,40 €/henkilö

Vaihtoehto 2.

Vihreää salaattia, tomaattilohkoja, graavisuolattua 
kirjolohta, suolakurkkuviipaleita, punajuuriviipaleita, 
poronkäristystä, perunamuusia, keitettyjä vihanneksia, 
maalaisruisleipää, vaaleaa leipää, riisipiirakoita, voita, 
kevytlevitettä, kotikaljaa, maitoa, mehua, vettä ja kiisseliä.

Tilaisuuden lopuksi kahvia, teetä, 
juustoleipää, täytekakkua

Hinta: alle 30 henkilöä 37,60 €/henkilö
31-50 henkilöä 35,00 € / henkilö
yli 50 henkilöä 33,90 €/henkilö

Vaihtoehto 3.

Vihreää salaattia, tomaattilohkoja, palvikinkkua tai 
juustoa, suolakurkkuviipaleita, punajuuriviipaleita, 
uunilohta kermakastikkeessa, keitettyjä perunoita, 
uunijuureksia, maalaisruisleipää, vaaleaa leipää, 
riisipiirakoita, voita, kevytlevitettä, kotikaljaa, maitoa, 
mehua, vettä ja kiisseliä

Tilaisuuden lopuksi kahvia, teetä, 
juustoleipää, täytekakkua

Hinta: alle 30 henkilöä 35,30 €/henkilö
31-50 henkilöä 32,70 €/henkilö
yli 50 henkilöä 30,70 €/henkilö

Vaihtoehto 4.

Kermainen lohikeitto, juustoa, palvikinkkua, suolakurk-
kuviipaleita, maalaisruisleipää, rieskaa, riisipiirakoita, 
voita, kevytlevitettä, kotikaljaa, maitoa, mehua, 
vettä ja kiisseliä

Tilaisuuden lopuksi kahvia, teetä, 
juustoleipää, täytekakkua

Hinta: alle 30 henkilöä 31,30 €/henkilö
31 - 50 henkilöä 28,65 €/henkilö
yli 50 henkilöä 26,25 €/henkilö

  

 

 

 

                 

Vaihtoehto 5.

Perinteistä lihakeittoa, juustoa, graavisuolattua kirjolohta, 
suolakurkkuviipaleita, maalaisruisleipää, rieskaa, riisipii-
rakoita, voita, kevytlevitettä, kotikaljaa, maitoa, mehua, 
vettä ja kiisseliä

Tilaisuuden lopuksi kahvia, teetä, 
juustoleipää, täytekakkua

Hinta: alle 30 henkilöä 31,85 €/henkilö
31 - 50 henkilöä 29,90 €/henkilö
yli 50 henkilöä 27,30 €/henkilö

Vaihtoehto 6.

Ruisleivälle tehtyjä lohivoileipiä, vaalealle leivälle tehtyjä 
kinkkuvoileipiä, riisipiirakoita ja munavoita, pikkuleipiä, 
juustoleipää, täytekakkua, kahvia, teetä, kotikaljaa, maitoa, 
mehua ja vettä

Hinta: alle 30 henkilöä 27,50 € /henkilö
31 - 50 henkilöä 26,20 €/henkilö
yli 50 henkilöä 24,80 €/henkilö

 

Kaikkiin tilauksiin on mahdollisuus saada lisätilauksena 
kuivakakut 24 €/kpl, pieni pullakranssi 26 €/kpl, 
iso pullakranssi 36 €/kpl, pikkuleivät 20,00 €/kilo

Hintoihin sisältyy tarjoilu, pöytäliinat, kynttilät, 
kukat seisovaan pöytään ja muistopöytään.

Sunnuntaisin kokonaishintaan lisätään 50 €/tunnilta 
toteutuneen työajan mukaan.

Matkaveloitus Ämmänsaaren ja Suomussalmen kirkonkylän
taajama-alueen ulkopuolelle 1,00 €/km 
+ matka-aika 40 €/tunti/työntekijä.

Kultaisen Kukon kabinetissa ja Vanhassa Kurimossa 
tilavuokra 50 €. 

Tilaus ja laskutus

Toivomme saavamme tilauksen vähintään viikkoa 
ennen tilaisuutta sekä samalla ilmoittamaan 
erikoisruokavalioista, kiitos. 

Tilaisuus laskutetaan tilattaessa ilmoitetun henkilömäärän 
mukaisesti. Mikäli osallistujia on vähemmän, tilaaja saa 
halutessaan mukaansa tarjoilusta ylijääneet ruuat. 
Mikäli henkilömäärä ylittyy, laskutamme todellisen 
asiakasmäärän mukaisesti. 

                Voimassa 15.11.2022 alkaen

Järjestämme läheisenne
 muistotilaisuuden tyylikkäästi

 ja vuosikymmenten kokemuksella 

Vanhassa Kurimossa 
Kultaisen Kukon kabinetissa

Ämmänsaaren seurakuntasalissa 
    Suomussalmen kirkonkylän
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