
kahvila.juttua@kuhmotalo.fi
Koulukatu 1, 88900 KUHMO

MUISTOTILAISUUDET

Järjestämme  Muistotilaisuuden tarjoilun 

Kuhmo-talossa Kahvila Juttuan tiloissa tai 

Seurakuntakeskuksen tiloissa.

Seuraavat menuehdotukset on suunniteltu 

Kahvila Juttuaan.  Hintaan sisältyy  

tilavuokra ja liinat. 

Toteutamme tarjoilun samaan hintaan 

seurakuntakeskuksen tiloissa.  Tällöin 

asiakas maksaa tilavuokran ja liinojen 

pesun seurakunnalle.

Tarjoiluehdotuksia voidaan muokata 

toiveidenne mukaan, lisätä, vähentää ja 

vaihtaa ruokalajeja. Hinnat on laskettu väh. 

50 henkilölle, pienemmissä tilaisuuksissa 

ateriahinta voi olla 1-3 € enemmän.

Tervetuloa neuvottelemaan Juttuaan. 

Voitte sopia ajan  puh. 0400 202833.

Anna Haverinen-Klemetti

mailto:kahvila.juttua@kuhmotalo.fi


MUISTOTILAISUUDEN  RUOKATARJOILU

YRTTISTÄ LOHIKEITTOA

Ruisleipää

Rönttösiä

Riisipiirakoita ja munavoita

Voita ja levitettä

Kotikaljaa, maitoa, mehua

-----Muistotilaisuuden jälkeen  ----

VADELMA-KERMATÄYTEKAKKUA

Juhlavehnästä

Pikkuleipiä (esim. kaneliässät, herrasväen leivät)

Kahvia, haud. teetä, mehua

Lisäämme tarjoiluun eri veloituksesta esim. salaatteja,

juustoa,  juustoleipää. Ruoka on laktoositonta. 

Muut erityisruokavaliot on hyvä sopia  etukäteen.

Hinta 24,00 €/aikuiset, 12 €/ lapset 4-12 v.,  alle 4-

vuotiaat maksutta. Hintaan sisältyvät tilavuokra, 

tarjoilu, liinat, kynttilät. 

Kukat järjestämme eri 

maksusta tai voitte tilata suoraan kukkakaupasta  

Juttuaan toimitettuna. 

kahvila.juttua@kuhmotalo.fi
Puh.0400 202833 
Koulukatu 1, 88900 KUHMO

mailto:kahvila.juttua@kuhmotalo.fi


MUISTOTILAISUUDEN  

RUOKATARJOILU

KALAKEITTOA  TAI

LIHAKEITTOA (nauta, hirvi, palviliha)

Ohrarieskaa, ruisleipää

Riisipiirakoita ja munavoita

Juustoa, tuorekurkkua tai suolakurkkua

Voita ja levitettä

Kotikaljaa, maitoa, mehua

-----Muistotilaisuuden jälkeen  ----

TÄYTEKAKKUA

Pikkuleipiä (esim. kaneliässät, herrasväen leivät)

Kahvia, haud. teetä, mehua

Lisäämme tarjoiluun eri veloituksesta esim. salaatteja,

juustoleipää, vehnästä. Ruoka on laktoositonta.  

Muut erityisruokavaliot on hyvä sopia  etukäteen.

Hinta 23,00 €/aikuiset, 12 € / lapset 4-12 v. alle 4-

vuotiaat maksutta. Hintaan sisältyvät tilavuokra, 

tarjoilu, liinat, kynttilät. Kukat järjestämme eri 

maksusta tai voitte tilata suoraan kukkakaupasta 

Juttuaan  toimitettuna. 

kahvila.juttua@kuhmotalo.fi
Puh.0400 202833 
Koulukatu 1, 88900 KUHMO

mailto:kahvila.juttua@kuhmotalo.fi


MUISTOTILAISUUDEN RUOKATARJOILU

KARJALANPAISTIA  / PALAPAISTIA /

POSSUA KERMAKASTIKKEESSA  /

Keitettyjä perunoita 

Uunijuureksia tai lanttu- tai porkkanalaatikkoa

Vihersalaattia 

Graavilohta

Puolukkahilloa

Ruisleipää, riisipiirakoita ja munavoita

Voita ja levitettä

Kotikaljaa, maitoa, mehua

------Muistotilaisuuden jälkeen  ----

TÄYTEKAKKUA

Pikkuleipiä (esim. kaneliässät, herrasväen leivät)
Kahvia, haud. teetä, mehua

Lisäämme tarjoiluun eri veloituksesta esim. marjakiiseliä, 

salaatteja, rönttösiä ja kahvileipiä.   

Ruoka on laktoositonta. Muut erityisruokavaliot on hyvä 

sopia etukäteen.

Hinta 26,00 €/aikuiset, 13 € lapset 4-12 v. alle 4-vuotiaat  

maksutta. Hintaan sisältyvät tilavuokra, tarjoilu, liinat, 

kynttilät. 

Kukat järjestämme eri maksusta tai voitte tilata 

suoraan kukkakaupasta Juttuaan toimitettuna. 

kahvila.juttua@kuhmotalo.fi
Puh.0400 202833 
Koulukatu 1, 88900 KUHMO

mailto:kahvila.juttua@kuhmotalo.fi


MUISTOTILAISUUDEN RUOKATARJOILU

PAAHTOPAISTIA

Punaviinikastiketta

Keitettyjä perunoita / sipuliperunoita (ei kermaa,

perunaviipaleet, sipuli, öljy, uunissa kyps.)

Uunijuureksia 

Vihreää salaattia 

Sienisalaattia 

Karpalohilloa

Ruisleipää ja rönttösiä tai riisipiirakoita

Voita ja levitettä

Kotikaljaa, maitoa, mehua

------Muistotilaisuuden jälkeen  ----

VADELMA-KERMATÄYTEKAKKUA

Juhlavehnästä

Kaneliässiä

Kahvia, haud. teetä, mehua

Ruoka on laktoositonta. Muut erityisruokavaliot on hyvä 

sopia etukäteen.  

Hinta 30,00 €/aikuiset, 15,00 €/ lapset  4-12 v. alle 4-

vuotiaat maksutta. Hintaan sisältyvät tilavuokra, 

tarjoilu, liinat, kynttilät. 

Kukat järjestämme eri maksusta tai voitte tilata 

suoraan kukkakaupasta juhlapaikalle toimitettuna. 

kahvila.juttua@kuhmotalo.fi
Puh.0400 202833 
Koulukatu 1, 88900 KUHMO

mailto:kahvila.juttua@kuhmotalo.fi


MUISTOTILAISUUDEN RUOKATARJOILU

BURGUNDIN PATAA

(naudan paisti, pekoni, punaviiini)

Keitettyjä perunoita 

Uunijuureksia

Marinoitua kaalisalaattia tai vihreää salaattia 

Graavilohta

Puolukkahilloa

Ruisleipää

Riisipiirakoita ja munavoita

Voita ja levitettä

Kotikaljaa, maitoa, mehua

------Muistotilaisuuden jälkeen  ----

TÄYTEKAKKUA

Pikkuleipiä (esim. kaneliässät, herrasväen leivät)
Juustoleipää ja lakkahilloa

Kahvia, haud. teetä, mehua

Lisäämme tarjoiluun eri veloituksesta esim. salaatteja, 

rönttösiä, kahvileipiä. Ruoka on laktoositonta. Muut 

erityisruokavaliot on hyvä sopia etukäteen.

Hinta 29,00 €/aikuiset, 14,50 € lapset 4-12 v. alle 4-vuotiaat  

maksutta. Hintaan sisältyvät tilavuokra, tarjoilu, liinat, 

kynttilät. Kukat järjestämme eri maksusta tai voitte tilata 

suoraan kukkakaupasta  juhlapaikalle toimitettuna. 

kahvila.juttua@kuhmotalo.fi
Puh.0400 202833 
Koulukatu 1, 88900 KUHMO

mailto:kahvila.juttua@kuhmotalo.fi


MUISTOTILAISUUDEN RUOKATARJOILU

RIISTAKÄRISTYSTÄ

Perunasosetta (sipuli) 

Uunijuureksia tai lanttu- tai porkkanalaatikkoa

Vihreää salaattia 

Suolakurkkuja

Puolukkahilloa

Ruisleipää, riisipiirakoita ja munavoita

Voita ja levitettä

Kotikaljaa, maitoa, mehua

------Muistotilaisuuden jälkeen  ----

TÄYTEKAKKUA

Pikkuleipiä (esim. kaneliässät, herrasväen leivät)
Kahvia, haud. teetä, mehua

Lisäämme tarjoiluun eri veloituksesta esim. marjakiisseliä,

salaatteja, rönttösiä, kahvileipiä. Ruoka on laktoositonta. 

Muut erityisruokavaliot on hyvä sopia etukäteen.

Hinta 27,00 €/aikuiset, 13,50 € / lapset 4-12 v. alle 4-

vuotiaat maksutta. Hintaan sisältyvät tilavuokra, tarjoilu, 

liinat, kynttilät. 

Kukat järjestämme eri maksusta tai voitte tilata 

suoraan kukkakaupasta juhlapaikalle toimitettuna. 

kahvila.juttua@kuhmotalo.fi
Puh.0400 202833 
Koulukatu 1, 88900 KUHMO

mailto:kahvila.juttua@kuhmotalo.fi


MUISTOTILAISUUDEN RUOKATARJOILU

YRTTIUUNILOHTA

Keitettyjä perunoita 

Uunipunajuuria / Uunijuureksia 

Vihersalaattia 

Ruisleipää, riisipiirakoita ja munavoita

Voita ja levitettä

Kotikaljaa, maitoa, mehua

------Muistotilaisuuden jälkeen  ----

TÄYTEKAKKUA

Pikkuleipiä (esim. kaneliässät, herrasväen leivät)

Kahvia, haud. teetä, mehua

Lisäämme tarjoiluun eri veloituksesta esim. salaatteja, 

marjakiisseliä, rönttösiä, kahvileipiä. Ruoka on 

laktoositonta. Muut erityisruokavaliot on hyvä 

sopia etukäteen.

Hinta 25,00 €/aikuiset, 13,00 € lapset 4-12 v., alle 4-vuotiaat  

maksutta. Hintaan sisältyvät tilavuokra, tarjoilu, liinat, 

kynttilät. 

Kukat järjestämme eri maksusta tai voitte tilata 

suoraan kukkakaupasta  juhlapaikalle toimitettuna.

kahvila.juttua@kuhmotalo.fi
Puh.0400 202833 
Koulukatu 1, 88900 KUHMO

mailto:kahvila.juttua@kuhmotalo.fi



