
JUHLATILAISUUDET POROPIRTTI KESÄ 2022
Kuvia: https://www.dropbox.com/sh/iwjt1qnc600xmkt/AACCQGREo_YKG1PB5Mzf6BIfa?dl=0

Ruokailuvaihtoehdot:

Alkuruokabuffet, pääruoka, kakkubuffet:  44 €/hlö
Alkukeitto, pääruoka, kakkubuffet:   39 €/hlö
Alkusalaatti, pääruoka, kakkubuffet:   41 €/hlö
Pääruoka, kermakakku:    37 €/hlö

Hintaan sisältyy vesi, mehu sekä kotikalja, leivät, levite ja kahvi / tee.

Minimilaskutus on 1 000 € (tuhat euroa) per tilaus.

3-12 vuotiaat 14 €/hlö (alle 3 -vuotiaat veloituksetta)

Menuvaihtoehdot:

Alkuruokabuffet:
 vihreää salaatti, rieska ja voi
 kana-pastasalaatti
 fetajuustosalaatti
 lämminsavustettu lohi tilli-kermaviilikastikkeella
 graavilohi, sinappikastike
 tomaatti-silakka, keitetyt perunat

Alkukeittovaihtoehdot: sieni- tai vihannessosekeitto



Alkusalaattivaihtoehdot: vuohenjuustoa ja marinoitua salaattia tai savusiikasalaatti

Pääruokavaihtoehdot (pääruokana jokin seuraavista, kasvisvaihtoehto myös saatavilla):
 Poronkäristys tarjoiltuna perinteisen pottuvoin, puolukoiden ja suolakurkkujen kera
 Paahdettua porsaan niskaa, kermakastiketta, maalaisperunaa, paahtokasviksia
 Loimulohta, tartarkastiketta, tilliperunoita, rakuuna-porkkanapyrettä

Lapsille on mahdollista tilata pääruoaksi vaihtoehtoisesti jokin seuraavaista: nakkeja / lihapullia /
broilerin rintaleike. Perunavaihtoehtoina ovat perunamuusi tai ranskalaiset perunat. Pääruoka
tarjoillaan pöytiin.

Kakkubuffet vaihtoehdot (kaksi seuraavista):
 mansikka- tai vadelmakermatäytekakku (kerroskakku)
 suklaa- tai juustokakku

Halutessanne voitte tuoda kuivakakkuja ja pikkuleipiä kakkubuffetia täydentämään.

Iltapala: 12 €/hlö, vaihtoehtoina ovat:
 karjanpiirakat, munavoi, kinkku, juusto
 kinkku/kasvispiirakka, vihreää salaatti
 täytetyt croissantit valinnan mukaan (kinkku, lohi, juusto)

Muut menut tapauskohtaisesti erillisellä tarjouksella.

Juomat:
Morsiusmalja 5 €/hlö (alkoholillinen tai alkoholiton)
Talon punaviini 75cl 1/1 27 €
Talon valkoviini 75cl 1/1 27 €

Muut viinivaihtoehdot erillisen juomahinnaston mukaan.

Oluet & virvokkeet:
Lapin Kulta III  4 €/pullo
Siideri   5 €/pullo
Virvokkeet   2,50 €/pullo



Väkevät:
Koskenkorva 4cl   7 €
Martell V.S.O.P 4cl   12 €
Famous Grouse 4cl   8 €
Lakkalikööri 4cl   6 €
mixerit   2,50 € – 3 €

Poropirtti on anniskeluoikeuksin varustettu tilausravintola, jota ei vuokrata ilman
ruokapalveluita.

Ruokailuvaihtoehdot sisältävät
 Tilavuokra 6 h (sisältää myös ulkoalueen sekä kammin käytön, jotka kuuluvat

anniskelualueeseen)
 Henkilökunnan palvelun
 Koristeiden tuonnin samana päivänä. Tila on käytössä ilman eri veloitusta 3 h ennen

tilaisuuden alkua.

Lisäveloituksesta:
 Kangasliinat ja -servietit pesulaveloitus 32 €/pöytä, minimiveloitus 160 €
 Tilaisuuden lisätunneilta veloitetaan 250 € total/alkava tunti, kuitenkin niin, että tilaisuus

päättyy aina viimeistään klo 01.30.
 Mikäli koristeet tuodaan edellisenä iltana, veloitamme 46 €/tunti koristeluajalta.



Lisäväriä juhlaasi!

Jokivenekuljetus
Hinta: 295 €/vene
Veneeseen mahtuu 12 henkeä. Venekapasiteetti 4 venettä eli
yhteensä 48 henkeä. Lisäkapasiteetti suuremmille seurueille
tarkistetaan tapauskohtaisesti.  Ajoaika keskustasta Poropirtille noin
45 min.

Lisähintaan: Kokin yllätys 13 €/hlö (min 10 hlöä)
Yllätä itsesi ja vieraasi!  Kokki odottaa seuruettasi kokkiveneessä
keskellä kaunista Ounasjokea tarjoillen teille
lasillisen kuohuvaa sekä suolaisen cocktailpalan matkanne
piristykseksi.

Leijateltta mahdollistaa näyttävien ulkoilmatilaisuuksien
järjestämisen!  Teltan alla mahtuu ruokailemaan 100 henkeä.
Ilman pöytiä, esimerkiksi ”tanssilavana” teltan alla tanssahtelee jopa
150 henkeä.

Telttatilaus vähintään 14 pv ennen tilaisuuden alkua. Pystytys
veloituksetta.

Teltta pystytetään, kun ensimmäinen tilaus teltasta on
tehty, jonka jälkeen se on pystyssä koko kesän. Mikäli jo valmiiksi
pystytetty teltta halutaan purkaa tilaisuuden tieltä, veloitus 1 630 €
sis. alv.

Ota yhteyttä myyntitiimimme, kerromme mielellämme lisää:
sales@laplandsafaris.fi

016 – 33 11 250



JUHLATILAISUUDET POROPIRTIN PALVELUEHDOT

Kapasiteetti: pääsalissa yhteensä 120 asiakaspaikkaa, lisäksi kabinetti 20 henkilölle sekä Kammi
50 henkilölle.

Olkaa hyvä ja valitkaa yksi menu ryhmää/ruokailutilausta kohden, pois lukien erityisruokavaliot.
Menuvalinta, juomat, mahdolliset erityisruokavaliot sekä asiakasmäärä tulee vahvistaa 7 vrk
ennen tilaisuutta.

Varaus- ja maksuehdot

Varausmaksu
Varausmaksu, 350 €/tilaus, tulee suorittaa varauksen yhteydessä. Suoritettu varausmaksu
vahvistaa varauksen. Ilman varausmaksua Lapland Safaris AC Oy ei ole velvollinen järjestämään
varattuja palveluita. Tilauksen peruuntuessa varausmaksua ei palauteta.

Laskutus
100% maksu varatuista palveluista erääntyy maksettavaksi 7 vrk ennen tilaisuutta, ellei toisin ole
sovittu. Viivästyskorko 16 %.

Peruutusehdot
Mikäli vahvistettu varaus perutaan, sovelletaan seuraavia ehtoja. Peruutus:

 Yli 60 vrk ennen tilaisuutta: veloitamme varausmaksun peruutuskuluna
 59-31 vrk ennen tilaisuutta: veloitamme peruutuskuluna 10 % vahvistetun tilauksen

loppusummasta
 30-14 vrk ennen tilaisuutta: veloitamme peruutuskuluna 50 % vahvistetun tilauksen

loppusummasta
 14 vrk tai vähemmän ennen tilaisuutta, veloitamme peruutuskuluna 100 % vahvistetun

tilauksen loppusummasta

Vahvistetun tilauksen osallistujamäärän väheneminen
Tilauksen vahvistetusta asiakasmäärästä voidaan peruuttaa 10% kuluitta, 2 vrk ennen tilausta
Peruutuksista 1 vrk ennen, samana päivänä tai no-show -tapauksissa veloitamme 100%:n
peruutuskulun.
Peruutusilmoitus tulee toimittaa kirjallisena.

Muut ehdot: kts. Lapland Safaris General Terms & Conditions
Lapland Safaris AC Oy pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin.


