
 

 

Espoon kartanon luonnonläheinen ja rauhallinen miljöö tarjoaa omaisille miellyttävän ja rauhallisen paikan 

rauhoittua muistamaan poismennyttä läheistään. Espoon Kartanolla muistotilaisuudet onnistuvat vaivattomasti ja 

arvokkaasti. 

 

Tilaisuuden ohjelma voi rakentua muistosanojen, 

pyydettyjen puheenvuorojen, virsien tai muiden musiikki- 

esitysten ympärille. Näihin kaikkiin Espoon kartanolla on 

hyvät puitteet. Meiltä löytyvät myös av-laitteet 

kuvaesityksiä varten ja äänentoistolaiteet puheiden 

pitämiseen.  

 

Valmistamme muistotilaisuuksien tarjoilut ja tarjottavat tyylikkäällä ja rauhallisella tavalla. Muistotilaisuudessa 

voi tarjoilut koostua kevyistä kahvituksista, suolaisista ja makeista tarjottavista aina lounastarjoiluihin. Näistä 

voitte valita teille mieluisan ja sopivan vaihtoehdon. Tarjoamme tarvittaessa myös vain tilan vuokralle. 

 

Espoon Kartanolla voidaan järjestää niin 

pienimuotoisiakin kuin suurempiakin muistotilaisuuksia. 

Tilaisuudet onnistuvat niin 20 henkilön kuin 120 henkilön 

tarjoiluihin. Käytössänne on kolme tyylikästä salia jotka 

voidaan plaseerata toivomallanne tavalla. Myös 

puutarhamme on käytössänne ympäri vuoden! Pyydä 

tarjous tai valitse teille sopiva valmis kokonaisuus ja varaa 

päivä, me hoidamme siitä eteenpäin järjestelyt. 

 



 

 

KAHVITUS MENU VAIHTOEHTOJA Noutopöytään katettuna, 

 

KAHVITUS MENU 1 

Saaristolaisleipiä kylmäsavustetulla lohella, salaattia ja tuorejuustolevitettä 

Kylmäsavustettua poroa, munavoita karjalanpiirakalla 

Feta-pinaatti quiche lorraine piiras 

Mansikka-kermakakkua 

Kahvi, haudutettu tee, mehua ja vesi 

24€/hlö  

KAHVITUS MENU 2 

Graavilohileipiä a´la Chefs 

Paahtofileeleipä, sieniä ja villirucolaa 

Pekoni-sipuli-herkkusieni quiche lorraine piiras 

Sacherkakkua 

Kahvi, haudutettu tee, mehua ja vesi 

28€/hlö  



 

 

KAHVITUS MENU VAIHTOEHTOJA Noutopöytään katettuna, 

 

KAHVITUS MENU 3 

Katkarapuvoileipä, salaattia ja sitruunaa 

Karjalanpiirakoita ja munavoita 

Lihapasteijoita 

Mansikka-kermakakkua 

Kahvi, haudutettu tee, mehua ja vesi 

24€/hlö  

KAHVITUS MENU 4 

Saaristolais- ja rustiikkileipää 

Juusto ja leikkelevati 

Tuoreita Croissanteja ja kahta eri hilloa 

Sacherkakkua 

Kahvi, haudutettu tee, mehua ja vesi 

26€/hlö  



 

 

LOUNAS MENU VAIHTOEHTOJA Noutopöytään katettuna, 

 

LOUNAS MENU 1 

Kermainen lohikeitto 

Saaristolais- ja maalaisleipää 

Kakkua* valintanne mukaan ja kahta eri keksiä 

Kahvi, haudutettu tee, mehua ja vesi 

19,80€/hlö  

 

LOUNAS MENU 2 

Jauheliha keittoa 

Saaristolais- ja maalaisleipää 

Kakkua* valintanne mukaan ja kahta eri keksiä 

Kahvi, haudutettu tee, mehua ja vesi 

19,80€/hlö  

 



 

LOUNAS MENU 3 

Paistettua lohta ja ruohosipulivoikastiketta 

Keitinperunoita ja höyrytettyjä kasviksia 

Herneenversolla maustettua vihersalaattia ja sinappidressing 

Saaristolais- ja maalaisleipää 

Kakkua* valintanne mukaan  

Kahvi, haudutettu tee, mehua ja vesi 

24€/hlö  

LOUNAS MENU 4 

Paistettua kananpojanfileetä ja rosmariinikermakastiketta 

Uunissa paahdettuja perunoita 

Paistettuja kauden kasviksia 

Villirucolalla maustettua vihersalaattia ja balsamico vinegrettiä 

Leipävalikoima 

Kakkua* valintanne mukaan ja kahta eri keksiä 

Kahvi, haudutettu tee, mehua ja vesi 

26€/hlö 



 

LOUNAS MENU 5 

Paahtopaistia ja punaviinikastiketta 

Valkosipuliperunoita tai kermaperunoita  

 Uunissa paahdettuja juureksia 

Puutarhan vihersalaattivalikoima ja sinappidressing 

Leipävalikoima 

Kakkua* valintanne mukaan  

Kahvi, haudutettu tee, mehua ja vesi 

28€/hlö  

LOUNAS MENU 6 

Paistettua karitsan paahtopaistia ja timjamilla maustettua punaviinikastiketta 

Uuniperunoita, smetanaa ja suolakurkkua 

Fetasalaattia a´la Chefs 

Chapatta- ja oliivileipää 

Kakkua* valintanne mukaan  

Kahvi, haudutettu tee, mehua ja vesi 

26€/hlö 



 

 

KARTANON KAKKUJA 

Mansikka-kermakakku 

Sacherkakku 

Zolaikkakakku 

Kinuskikakku 

Tyrnimarja juustokakku 

Suklaa-mustaherukkamoussekakku 

Omenapiiras ja vaniljakastiketta 

 

MUUT PALVELUT 

- AV-LAITEET a 25€/kpl 

- ÄÄNENTOISTO á 25€/kpl 

- LIPUTUS 0 € 

- TILAVUOKRA 50€/h arkisin. klo 9-18:00. Min. 5h/tilaisuus. 

- PERUSSIIVOUS 75–150€/tilaisuus riippuen salien käytöstä. 

- HENKILÖKUNTA 32€/h. Tarvittaessa, 1 tarjoilija/25 vierasta. 

- TOIMITUSMAKSU 50€. sis. palaverin asiakkaan kanssa. 


