Romanttinen Hääjuhla
Spa Hotel Runnilla
Runnilla vietetään ikimuistoiset hääjuhlat nostalgisessa maalaismaisemassa,
Kiurujoen rantamilla. Runni tarjoaa myös ainutlaatuiset puitteet vihkimiselle.
Kartanohotellin Marsalkka-sali on tunnelmallinen ja siellä on n. 100 asiakaspaikkaa.
Uudistuneen Kylpylähotellin Ravintola Runnissa n. 140 asiakaspaikkaa ja suuremmissa
hääjuhlissa lisäpaikkoja saadaan kabinetista (yht. 185 paikkaa)
Pienempää hääjuhlaa voi viettää kylpylähotellin kabinetissa jossa on n. 40 asiakaspaikkaa.
Ravintola Runnin esiintymislavalle mahtuu isompikin orkesteri juhlaväkeä viihdyttämään ja
tanssittamaan. Kesäaikaan käytössä myös isot terassialueet.
Molemmissa juhlasaleissa on äänentoisto sekä cd-soitin liitettynä salin kaiuttimiin.
Käytössä myös flyygelit.
Hääparin ja vieraiden majoitukset Kylpylähotellissa tai nostalgisen
romanttisessa Kartanohotellissa.
Suunnitellaan yhdessä ikimuistoiset hääjuhlat romanttisella Runnilla!
Lisätiedot ja varaukset,
Runnin Myyntipalvelu, p. 017 768 751 / myyntipalvelu@runni.fi tai henna.huhtala@runni.fi

Hääjuhlien menut
Menu 1
42,- / hlö
Valinta:
3 kpl alkupaloja, 3 kpl salaatteja, 2 kpl salaatinkastikkeita,
1 kpl pääruoista (liha tai kala),
1 kpl perunalisäkkeistä, 1 kpl kasvislisäkkeistä ja 1 kpl kastikkeista.
Menu 2
Hinta 38,- / hlö
Valinta:
2 kpl alkupaloja, 2 kpl salaatteja, 1 kpl salaatinkastikkeita,
1 kpl pääruoista (liha tai kala),
1 kpl perunalisäkkeistä, 1 kpl kasvislisäkkeistä ja 1 kpl kastikkeista.
Menu 3
Hinta 34,- / hlö
Valinta:
1 kpl alkupaloja, 2 kpl salaatteja, 1 kpl salaatinkastikkeita,
1 kpl pääruoista (liha tai kala),
1 kpl perunalisäkkeistä, 1 kpl kasvislisäkkeistä ja 1 kpl kastikkeista.

Hintoihin sisältyy Runnin leivät & levite, jäävesi, kotikalja, mehu,
kahvi, tee ja perinteinen mansikkakermakakku.

Erikoiskakkuhinnasto
Halutessanne mansikkakermakakun tilalle erikoiskakun,
lisäveloitus 2 € / hlö juhlamenun hintaan.
Erikoiskakut:
Kermakakku lakkahillolla, tuoreilla marjoilla tai kinuskikuorrutteella
Marsipaani- tai sokerikuorrutteella
Tuorejuustokakku keksipohjalla
Suklaa- tai valkosuklaakakku

Alkupalat
Sipulisilliä
Tervasilakkaa
Graavilohta
Savumuikkuja & tillikastiketta
Paahtopaistia
Maksapateeta & karpalohilloketta
Maalaishyytelöä
Täytettyjä kananmunanpuolikkaita
Jokirapu-leipäterriiniä

Salaatit
Punajuurisalaattia & vuohenjuustokreemiä
Värikästä salaattisekoitusta, tomaattia, kurkkua
Kreikkalaista salaattia
Tomaatti-mozzarellasalaattia
Marinoituja kasviksia
Broilerisalaattia
Savulohisalaattia
Kinkku-pastasalaattia
Omena-sienisalaattia
Perunasalaattia
Hedelmäistä juustosalaattia
Melonisalaattia, fetajuustoa

Salaatinkastikkeet
Keittiömestarin kastiketta
Hunajayrttiöljyä
Tillikastiketta
Cumberlandin kastiketta

Pääruoat
Kevyesti savustettua lohta
Kiurujoen kuhaa
Paistettuja muikkuja
Härän paahtopaistia
Pitkään haudutettua porsaanniskaa & omenahilloketta
Paahdettua porsaan ulkofileetä
Karjalanpaistia
Perunalisäkkeet
Keitettyjä perunoita
Perunamuusia
Kermaperunoita
Paahdettuja perunoita & rosmariinia
Annan perunoita
Pilahviriisiä
Pastaa
Kasvislisäkkeet
Kasvisgratiinia
Hunajaisia juureshaudukkaita
Aurajuusto-punajuurivuokaa
Ratatouillea
Kastikkeet
Kantarellikastiketta
Punaviinikastiketta
Kermaista konjakkikastiketta
Pippurikermakastiketta
Vuolukerma-kapriskastiketta

”Suurinta on rakkaus”

