
 

 

EVENTUREN MENUT 
 

Menu 1 
Spelttinen Juuressieni-piiras 

*** 

Kermainen Lohikeitto 

Takkulan uunin leipälajitelma 

Yrttilevite ja voi 

Metsämarjamehua ja vettä 

*** 

Nokipannukahvit/Tee 

Oman uunin korvapuusti 

 

27,00 € /henkilö 

Menu 2 
Luomuporkkana-inkivääri keitto 

*** 
Mureaksi haudutettu lihapata,  

Omena-naurislisäke ja yrttiperunoita 

Takkulan uunin leipälajitelma 

Yrttilevite ja voi 

Metsämarjamehua ja vettä 

*** 

Nokipannukahvit/Tee 

 Oman uunin korvapuusti 

 

34,00 € /henkilö 

 

Menu 3 
Sienitäytteiset rieskarullat 

*** 

Riistakäristys/poronkäristys ja muusi 

maustekurkku, puolukkasurvos 

Oman uunin leipälajitela 

Yrttilevite ja voita 

Metsämarjamehua ja vettä 

*** 

Nokipannukahvit/Tee 

Oman uunin korvapuustit 

 

36,00 € /henkilö 

poronkäristys 40,00€/henkilö 

 

Menu 4 
Savuporot täytteiset rieskarullat 

*** 

Loistelohi, yrttikermaviilikastikkeen kera 

Timjami- hunajajuurekset 

Karpalo vihersalaatti 

Takkulan uunin leipälajitelma 

Yrttilevite, ja voi 

Metsämarjamehua ja vettä 

*** 

Nokipannukahvit/Tee 

Oman uunin korvapuusti 

 

40,00 € /henkilö 

 

Menu 5 
Kylmäsavulohi-mätitartar 

*** 

Valurautapannulla paistettua poron ulkofileetä 

Lanttu-Ducheperunat 

Karpalokastike 

Hunajalla kiillotettu luomupunajuuret 

Takkulan uunin leipälajitelma 

yrttilevite ja voi 

marjamehu ja vesi 

*** 

Nokipannukahvit ja savutee 

kermassa haudutettu leipäjuusto, 

kuusenkerkkäsiirapilla 

 

65,00€ /henkilö 
 

TAKKULAN YLISEN SADONKORJUU PÖYTÄ 
Raikas salaattibuffet 

*** 

Limetti-valkosipulisilakat 

Loimutettua lohta yrttikermaviilin kera 

Possunfilee sienimuhennoksen kera 

Hunajamarinoidut luomujuurekset 

Timjami-valkosipuli perunalohkot 

Takkulan uunin leipälajitelma, Yrttirahkavoi 

Metsämarjamehu ja vesi 

*** 

Kahvia, Teetä 

Raikas syyssadon marjajuustokakku 

 

 

45,00 € /henkilö 

 
TERVETULOKAHVIT 
Oman uunin tuore täytetty sämpylä (sisältäen raikkaat ja runsaat kasvikset, 

juusto tai leikkele) 

Kahvi, tee, tuore omenamehu ja vesi     

Lisäksi tilattavissa: 
Hedelmätarjotin 

Marja- tai hedelmäsmoothie  

Luonnonjogurtti ja tuoremarjasurvos 

 

 

8,50 € /henkilö 

 

2,00€/henkilö 

2,50€/henkilö 

3,00 €/henkilö 



 

 

HIUKOPALAA 
 

Makkaralajitelma tomaattisipulisalaatti, tillipestoperunasalaatti 

Oman uunin maalaispatonki, yrttilevite ja voi. Marjamehu ja vesi     20,00 € /henkilö 

 

Oman uunin Lehtikaali-parmankinkkupizza, raikas vihersalaatti, marjamehu ja vesi 22,00 €/henkilö 

 

Savulohipiirakka, raikas vihersalaatti, marjamehu ja vesi     22,00€ /henkilö 

 

Pohjoisen pojan pororieska mehevän kasvissalaatin ja leipäjuuston kera    22,00€ /henkilö 
 

Uuniperunat kahdella täytteellä (fetapinaatti/savukinkku/savukalatäyte 

Raikasvihreä salaatti, oman uunin maalaisleipä, yrttilevite ja voi 

Marjamehu ja vesi                           22,00 € /henkilö 
 

 

KEITTOJA (Keittojen kanssa tarjoillaan oman uunin leipälajitelma sekä yrttilevite/voi. Ruokajuomina 

metsämarjamehu ja vesi) 
 

Aurinkoinen juureskeitto lisukkeineen (kuivattusipuli, savujuusto, 

pikkutomaatti, ruiskrutonki) 

 

Kermainen metsäsienikeitto 

 

Lempeän tulinen gulassikeitto jauhelihasta ja valkosipuli-crème fraîche 

 

Lempeä riistakeitto/porokeitto 
 

Kermainen savulohikeitto 

 

14,00 € /henkilö 

 

14,00 € /henkilö 

 

14,00 € /henkilö 

 

                20,00 € / 22,00 € /henkilö 

 

20,00 € /henkilö 

 
 

JÄLKIRUOKAVAIHTOEHDOT (Menuissa korvapuustin tilalle) 

Pyrimme mahdollisuuksien mukaan huomioimaan kausivaihtelut jälkiruokien raaka-aineissa 
 

Tikkupullaa itse paistettuna ja metsämarjahillon ja kermavaahdon kera      3,00€/ henkilö 

 

Räiskäleet itse paistettuna, vaapukkahillolla ja kermavaahdolla       3,00€/ henkilö 

 

Marjakiisseli ja valkosuklaakerma           

( esim. Raparperi, mansikka, metsämarja, kuningatar, tyrni, ruusunmarja)      4,00 €/henkilö 

 

Täyteläinen marjarahka           4,00 €/henkilö 

 

Paistettu pulla metsämarjahillolla          4,00 €/henkilö 

 

Kauraiset marja-/hedelmäpaistokset vaniljakermavaahdolla                      4,50 €/henkilö   
 

Kermassa haudutettu leipäjuusto, hunajalla ja kanelilla maustettuna 
 

Metsämarjapiirakka vaniljakerman kera  

 

Juustokakku (vaihtoehtoina suklaa-, lime-, mango- tai marjakakku)  
 

Pannukahvit 

 

5,00 € /henkilö 
 

4,50 € /henkilö 

 

6,50 €/henkilö 
 

2,50 € /henkilö 

  



 

 

 
RETKIPAKETIT 
 

Termoskahvit, oman uunin korvapuusti, vesipullo     5,50€/henkilö 

 

Termoskahvit, täytetty ruisleipä (juusto tai leikkele, raikkaat kasvikset) vesipullo     7,50€/henkilö 

 

Termoskahvit, täytetty leipä, hedelmä, oman uunin korvapuusti, vesipullo                 12,50€/henkilö 

 

 

 

Menulista on voimassa max. 100 henkilölle (suuremmat ryhmät tilauksesta) 
Minimilaskutus on 250,00 € 
Yli 80 hengen ryhmistä -10 % alennus 
Hinnat sisältävät alv. 14 % 
Kaikki ruoat ovat laktoosittomia ja valmistetaan tilauksesta koko ryhmälle 
Erikoisruokavaliot ennakkotilauksen mukaan 
 

 

Ruokailut järjestettävissä Yli-Takkulan tilalla: 
 
- Maalaishenkisellä Navetan Ylisellä max. 84 tai 112 henkilöä pöytäruokailuna, 3 tai 4 henkilöä 2 metrin 

penkillä 

- Tunnelmallisessa Kodassa avotulen äärellä max. 30 tai 40 henkilöä pöytäruokailuna, 3 tai 4 henkilöä 2 metrin 

penkillä tai pienimuotoisemmat ruokailut max. noin 50 henkilöä ruokailen ilman pöytiä penkeillä istuen 

- Mahdollisuus pystyttää kotaleiri max. noin 200 henkilölle 

- Takkulan Tuvassa max. 20 henkilöä saman pöydän äärellä tai noin 30 henkilöä vapaasti tuvan tiloissa 

ruokaillen 
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