
 

   

 
 

 

Hääpaketti 2021 
 
 
 
 
   

Sannäsin Kartano tarjoaa ihanteelliset puitteet hääjuhlaan.  

Vuodenajoista riippumatta arvokas pihapiiri on kuin luotu juhlistamaan rakkautta.  

Vanhan ajan kartanotunnelma jatkuu huolella entisöidyn päärakennuksen sisätiloissa kutsuen 

herkkujen äärelle ja nauttimaan juhlaohjelmasta. 

Toivomme saavamme toivottaa teidät viettämään elämänne tärkeintä juhlaanne  

Sannäsin Kartanoon. 

 

Juhlaterveisin, 

 Sannäsin Kartanolaiset Oy 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
 
 
 
Häämenu   
Valitse kolme salaattia, neljä leikkelettä, yksi pääruoka ja hääkakku  64 €/henkilö. 
     
Alkuruokapöytään kuuluu tilliperunoita, vihersalaattia, kartanolla leivottua tuoretta leipää, voita ja  
artisokkalevitettä. 
 
Pääruoka on mahdollista tarjoilla lautasannoksina lisähintaan 4 €/henkilö 
Pääruoan kanssa on tarjolla kauden parhaita kasviksia, perunaa tai riisiä. 
Mikäli haluaa kaksi pääruokaa, hinta on + 6 €/henkilö.  
  
Hääkakun tuoreet kukat ja suklaat sekä muut erikoistoiveet onnistuvat lisähintaan. 
  
4-12 vuotiaat lapset ruokailevat puoleen hintaan ja 0-3 vuotiaat lapset veloituksetta.  
 
Etukäteen ilmoitetut erikoisruokavaliot huomioidaan.  
 
 

Salaatit  

Mansikka-meloni-katkarapusalaattia    L,G   

Nizzansalaattia      

Savuporo-Waldorfinsalaattia     L,G 

Tomaatti-Buffalo-mozzarellasalaattia    L,G 

Kananpoika-Caesarsalaattia     L,(G)   

Melonia ja ilmakuivattua kinkkua salaatilla    L,G 

Salaatti kesäperunasta ja latva-artisokasta    V,G 

 
Kalat 
Kartanon savustettua lohta, pikkelsikastiketta   L,G 
Siikaceviche      L,G 
Silliä ja silakoita      L,G 
Hiillostettua lohipastramia, marinoitua fenkolia   L,G  
 
Lihat 
Paahdettua karitsanpaahtopaistia ja tsatsikia   L,G 
Paahtopaistia ja piparjuurta     L,G 
Kylmäsavustettua porsaankassleria, tomaatti-paprikasalsaa  L,G 
Paahdettuja kananpojansisäfileitä avokadodippiä   L,G 
Savustettua ankanrintaa sipulimarmeladia    L,G 
 
 



 

   

 
 
 
 
 
 
Kasvis 
Uunipaahdettua punajuurta ja paistettua vuohenjuustoa    G 

Marinoituja kauden parhaita kasviksia     V,G 

Artisokka-porkkanaterriiniä, kurkku-jogurttikastiketta   L,G 

Marinoitua kvinoa-kasvissalaattia    V,G 

 

Pääruoat  

Valitse 1. vaihtoehdoista  
Matalakypsennettyä naudan sisäfileetä, tummaa punaviinikanttarellikastiketta L,G 
Paistettua siikaa tai kuhaa saatavuuden mukaa, rapu-aiolikastiketta  L,G 
Paahdettua maissikananrintaa, appelsiinikastiketta   L,G  
Lehtikaali-sienipihvit, pähkinäistä vihannes-linssiä   V,G 
 
Hääkakut   
Kartanon hääkakku       L 
Suklaakakkupohja vanilja-tuorejuusto-vadelmatäyte 
kermakuorrutettu, marja- ja kukkakoristelu   
 
Raparperi-mansikka-marenkikakku, saatavilla sesonkiaikaan                                        L 
Vaalea kakkupohja, raparperi-mansikkatäyte, Italialainen marenkikuorrutus 
kermapursotus reunoilla, mansikka- ja kukkakoristelu  
 
Marja-moussekakku valintanne mukaan (vadelma, mansikka tai lakka)   L 
Suklaakakkupohja, valitusta marjasta valmistettu mousse, marja- ja kukkakoristelu 
 
Sacherkakku       L 
Suklaakakkupohja, aprikoosimarmeladi, suklaakuorrutus  
kandeeratut hasselpähkinät ja kukkakoristelu  
 
Passion-mangojuustokakku     L,G 
Keksipohja, tuorejuusto-mangotäyte, passionkiille, passion ja kukkakoristelu  
 
Kakut porrastelineessä minimi 40 henkilölle 
Aidot kukat telineeseen 20 € 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
Pieni jälkiruoka  
Pieni jälkiruoka tarjoillaan ennen hääkakkua. 
Sitrusmansikoita Sabayon 4 €/henkilö 
Mojitosorbettia ja mansikoita 4,50 €/henkilö 
Macarons 4 €/henkilö/3 kpl 
 
 
Yöruoka 
Kauden Quiche ja vihersalaattia (korvasieni, parsa - katkarapu, kanttarelli, kinkku tai juusto) 12,50 €/henkilö 
Lihapiirakka kahdella nakilla, paahdettua sipulia, kurkkusalaattia, sinappia, ketsuppia   
tai kinkulla ja kananmunalla (Vetypiirakka)     10 €/henkilö 
Broilerivartaita, tomaattisalsaa ja patonkia                           12,50 €/henkilö 
Kasvislasagne, vihersalaattia (vegaaninen)    11 €/henkilö 

     
 
Juomat  
Virvoitus- ja alkoholijuomista veloitamme kulutuksen mukaan. Sannäsin Kartanolla on täydet 
anniskeluoikeudet. Omien juomien nauttiminen alueellamme ei ole sallittua.  
Viinien ja alkumaljojen hinnat alkaen 43 €/pullo. 
 
Juhlatilat  
Juhlatilaksi varaamme teille koko kartanon yksityiskäyttöön. Ravintolatilamme huokuvat romanttista,  
vanhan ajan kartanotunnelmaa. Kartanorakennuksessa on runsaasti seurustelutiloja ja viihtyisä  
kellaribaari jukebokseineen. Kartanoa ympäröi kaunis puutarha nurmialueineen, jotka tuovat  
lämpimänä aikana lisätilaa oleskeluun ja vaikkapa vihkimiseen. 
 
Tilavuokra  
Kartanon juhlatilojen tilavuokra on 1500 €.                  
Ennakkomaksuna veloitamme tilavuokrasta 500 €. 
 
Somistus  
Sannäsin Kartanon perussisustukseen kuuluvat astiat, valkoiset kangaspöytäliinat ja kangasservietit.  
Voitte vapaasti somistaa juhlatilat haluamallanne tavalla.  
Somistus voi tapahtua aikaisintaan hääjuhlan aamupäivän aikana.  
Varaustilanteen salliessa edellisenä iltana. 
Varaustilanne tarkentuu aina lähempänä tilaisuutta. 
Somisteet puretaan viimeistään seuraavan arkipäivän aamupäivän aikana.  
Tilavuokran hintaan sisältyy kaksi tuntia koristeluaikaa, ylimenevästä ajasta veloitamme 50 €/tunti. 
                                        
Musiikki  
Ravintolassa on käytössänne cd-soitin, äänentoistojärjestelmä ja mikrofonit.  
Kellaribaarissa on nostalginen jukeboksi, jolla voi soittaa levyjä veloituksetta.  
Voitte luonnollisesti myös tilata hääjuhlaanne orkesterin ja muita esiintyjiä. 



 

   

 
 
Majoitus  
140 €/2hh/vrk ja 120 €/1hh/vrk 
Lisävuode maksaa 30 €/vuorokausi.  
Majoitushinnat sisältävät aamiaisbuffetin, aamusaunan ja -uinnin. 
 
Hinnat  
Hinnat sisältävät arvonlisäveron ja kaksi tuntia neuvotteluaikaa/tilaisuuden suunnittelua.  
Ylimenevästä ajasta veloitamme 50 €/h. 
 
Vastuu  
Vuokraaja on velvollinen suojelemaan vahingoilta vuokraamiaan tiloja ja kalusteita.  
Vuokraaja vastaa kaikista vahingoista, joita vuokraajan laitteet, esiintyjät tai vieraat aiheuttavat kiinteistölle 
tai irtaimelle omaisuudelle. Vuokraaja vastaa itse tuomistaan laitteista ja irtaimesta omaisuudesta. Vuokraaja 
sitoutuu noudattamaan Sannäsin Kartanon henkilökunnan ohjeita talon, kalusteiden sekä laitteiden käyttöä 
koskevissa asioissa. 
 
Laskutus  
Ennakkomaksu 500 € laskutetaan vahvistuksen yhteydessä. Tilaisuuden loppulasku lähetetään heti juhlien 
jälkeen. Laskujen maksuehto on 12 pv. Juhlien lopullinen ja laskutuksen perusteena oleva henkilömäärä 
tulee ilmoittaa meille viisi arkipäivää ennen juhlaa.  
        
Peruutusehdot  
Vuokraaja sitoutuu maksamaan varauksen täysimääräisenä (tilavuokra, ruoka, juomat) mikäli varaus 
peruutetaan myöhemmin, kuin 60 päivää ennen tilaisuuden alkua.  
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 


