
  

   

   

    

 

 

 

 

Kartanon häät 
 

 
 

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 nauttimaan juhlaohjelmasta. 

Toivomme saavamme toivottaa teidät viettämään elämänne tärkeintä juhlaa  

Sannäsin Kartanoon. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



  

   

HÄÄMENU 
Valitse kolme salaattia, neljä alkupalaa, yksi pääruoka ja hääkakku 66 €/hlö 
Kaksi pääruokaa +10 €/hlö 
 
Alkuruokapöytään kuuluu lisäksi tilliperunoita, vihersalaattia, kartanolla leivottua leipää, voita 
Pääruoka on mahdollista tarjota lautasannoksina +5 €/hlö 
Pääruokien kera tarjoilemme kauden kasviksia sekä lisukkeena peruna/riisi 
 
Hääkakun tuoreet kukat ja suklaat sekä muut erikoistoiveet onnistuvat lisähintaan. 
4–12-vuotiaat lapset ruokailevat puoleen hintaan ja 0–3 v vuotiaat lapset veloituksetta. 
Huomioimme etukäteen ilmoitetut erikoisruokavaliot ja muut toiveet. 

 
SALAATIT 
Marinoitu avokado-jokirapusalaatti (L, G) 
Mansikka-meloni-katkarapusalaatti (L, G) 
Caesar-salaatti valitse: katkarapu, kananpoika tai naturel (L) 
Puutarhasalaatti paahdetuilla cashewpähkinöillä (L, G) 
Peruna-artisokkasalaatti (L, G) 
Buffalomozzarella-tomaattisalaatti (L, G) 
Päärynä-aurajuustosalaatti (L, G) 
Savuporo-Waldorfinsalaatti (L, G) 
 
KALAT 
Kartanon savulohta (L, G) 
Savuahvenia, tzatzikia (L, G) 
Katkarapu Skagen (L, G) 
Inkivääri-riisiviinietikkamarinoitua lohta, marinoitua fenkolia (L, G) 
Silakoita tilliliemessä (L, G) 
Siivuina hiillostettua lohta, pikkelsikastiketta (L, G) 

 
LIHAT 
Harissamarinoitua karitsan paahtopaistia, kurkku-jogurttikastike (L, G) 
Kylmäsavustettua porsaankasleria, paahdettua paprikasalsaa (L, G) 
Marinoituja kananpojan sisäfileitä, avokadodippiä (L, G) 
Yrteissä paahdettua naudanfileetä, gremolataa (L, G) 
Meloniin kiedottua ilmakuivattua kinkkua (L, G) 
Savustettua ankanrintaa, herukkahilloketta (L, G) 

 
KASVIS 
Marinoitua tofua, paprikasalsaa (L, G) 
Grillattuja juureksia, paahdettuja manteleita ja siemeniä (L, G) 
Uunipaahdettuja punajuuria, vuohenjuustoa (L, G) 
Kartanon kotijuustoa, porkkana-inkiväärihilloketta (G) 

 
 
 



  

   

PÄÄRUOAT 
Matalakypsennettyä naudan sisäfilettä, tumma kauden sienikastike (L, G) 
Paistettua siikaa tai kuhaa (saatavuuden mukaan), kylmä rapukastike (L, G) 
Paahdettua helmikanaa, appelsiinikastike (L, G) 
 
HÄÄKAKUT (Kakut porrastelineessä min.40 henkilölle) 

 
KARTANON HÄÄKAKKU (L) 
Suklaakakkupohja, vanilja-tuorejuusto-vadelmatäyte, kermakuorrute, marja- ja kukkakoriste 
 
MARJA-MOUSSEKAKKU L (valintanne mukaan vadelma, mansikka tai lakka) 
Suklaakakkupohja, valitusta marjasta mousse, marja- ja kukkakoriste 
 
SACHERKAKKU (L) 
Suklaakakkupohja, aprikoosimarmeladi, suklaakuorrutus, kandeerattu hasselpähkinä ja kukkakoristelu 
 
PASSION MANGOJUUSTOKAKKU (L, G) 
Keksipohja, mango-tuorejuustotäyte, passionkiille passion- ja kukkakoristelu 

 
PIENI JÄLKIRUOKA (tarjoillaan ennen hääkakkua +8 €/hlö/jälkiruoka) 
Suklaa-vadelmatartaletti 
Passion brûlée 
Limoncellosorbettia ja mansikoita 
 
JUOMAT 
Virvoitus- ja alkoholijuomista veloitamme kulutuksen mukaan. Sannäsin Kartanolla on täydet 
anniskeluoikeudet. Omien juomien nauttiminen alueellamme ei ole sallittua. 
Viinilista saatavilla noin 3 kk ennen juhlapäivää. 
 
JUHLATILAT 
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 ollessa varattu kokonaan yksityiskäyttöön myyntitakuu on 10 000 €. 
Minimiveloituksesta vähennetään kaikki ruoka- ja juomatarjoilut. 
Mikäli myyntitakuu ei täyty, niin mahdollinen erotus veloitetaan tilavuokrana. 
 
Halutessanne voitte varata juhlaanne vain illallissalin. Hinnat alkaen 500 €. 
 
JATKOAIKA 
Juhlatila on käytettävissänne klo 14.00–24.00. Jatkoaikaa on mahdollista saada klo 02.00 asti. 
150 €/ lisätunti. Jatkoaika sovitaan aina etukäteen. Mahdollista jatkoaikaa ei vähennetä 
minimiveloituksesta. 



  

   

 
SOMISTUS 
Sannäsin Kartanon perussisustukseen kuuluvat astiat, valkoiset kangaspöytäliinat, kangasservietit 
ja ravintolasalin peruskalustus. 
Voitte vapaasti somistaa juhlatilat haluamallanne tavalla. 
Tilavuokran hintaan sisältyy kaksi tuntia koristeluaikaa, ylimenevästä ajasta veloitamme 50 €/tunti/per 
henkilö. Mahdollisista kalustemuutoksista veloitamme 50 €/tunti per henkilö. 
 
MUSIIKKI 
Ravintolassa on käytössänne äänentoistojärjestelmä ja mikrofonit. 
Kellaribaarissa on nostalginen jukeboksi, jolla voi soittaa levyjä veloituksetta. 
Voitte luonnollisesti myös tilata hääjuhlaanne orkesterin ja muita esiintyjiä. 
 
MUUT PALVELUT 
Yhteistyökumppanimme tarjoavat palveluja hääkuljetuksesta aina juhlatilan koristeluun, kysythän lisää niin 
suunnitellaan juhlaanne soveltuva kokonaisuus. 
 
MAJOITUS 
140 €/2hh/vrk ja 120 €/1hh/vrk 
Lisävuode maksaa 35 €/vuorokausi. 
Majoitushinnat sisältävät aamiaisbuffetin, aamusaunan ja -uinnin. 
 
HINNAT 
Hinnat sisältävät arvonlisäveron ja kaksi tuntia neuvotteluaikaa/tilaisuuden suunnittelua. 
Ylimenevästä ajasta veloitamme 50 €/h. 
 
LASKUTUS 
Vahvistettuanne varauksen, laskutamme 500 € varausmaksun, joka vähennetään 
loppusummasta. Tilaisuuden peruuntuessa varausmaksua ei palauteta. 
 
Tilaisuuden loppulasku lähetetään heti juhlien jälkeen. Laskun maksuehto on 12 pv/ netto. 
Laskutuspalkkio 12 €/ lasku. 
 
PERUUTUSEHDOT 
Vuokraaja sitoutuu maksamaan varauksen täysimääräisenä huomioiden myyntitakuun 10 000 €  
mikäli varaus peruutetaan myöhemmin, kuin 60 päivää ennen tilaisuuden alkua. 
 
Pidätämme oikeuden muutoksiin. 
Hinnat perustuvat vuoden 2022 hintoihin. Hinnankorotusolettama on 3 % per vuosi 
 

Juhlaterveisin,  

Sannäsin Kartanolaiset 

 


