TULE VIETTÄMÄÄN
UNELMIESI HÄITÄ KORUNDIIN!
Kulttuuritalo Korundi on Rovaniemen helmi, jossa yhdistyy taide, musiikki ja upea
arkkitehtuuri. Vuonna 1933 rakennettu postiautovarikko on yksi harvoista toisessa
maailmansodassa säilyneistä rakennuksista Rovaniemellä. Korundin tyylikkäät tilat,
taiteen ja musiikin inspiroiva läsnäolo sekä sijainti keskellä kaupunkia tekevät siitä
erottuvan ja toimivan hääpaikan. Meillä voit järjestää juuri sinun näköisesi häät!
Tule tutustumaan, ota yhteyttä
sähköpostilla sales@korundi.fi tai puhelimitse 050-388 7761,
niin tehdään yhdessä päivästäsi täydellinen!

MENU 1
Aasialainen cole slaw
Marinoituja artisokansydämiä
Perunasalaattia, jossa basilikaa, jyväsinappia, seesamin- ja
auringonkukansiemeniä sekä ripaus valkosipulia
Katkarapucocktail, jossa avokadoa ja wasabimajoneesia
Kylmää hernesosekeittoa
Broilerivartaita & mango-teriyakikastiketta
Patonkia ja tuorejuustoa
Mureaa savupossua ja savutomaattikastiketta
Sitruunaista uunisalaattia, jossa mm. bataattia, paprikaa ja
vihreää parsaa
Hinta 39,50 €/hlö

MENU 2
Viher-yrttisalaattia ja hunajavinaigrettea
Tillikurkkua
Salaatti parsakaaleista, rucolasta ja suolapähkinöistä
sekä hiven sitruunaa
Salaatti grillatuista munakoisoista, appelsiinista,
punasipuleista ja paahdetuista kurpitsansiemenistä
sekä herkullista salaattipohjaa
Marinoituja Kalamataoliiveja
Soija-inkiväärimarinoitulohicocktail
Paikallista rieskaa ja voita
Riistaliemessä haudutettua ylikypsää härkää ja
punaviiniä
Kermaista metsäsienimuhennosta
Rosmariiniperunakakkua
Hinta 44,00 €/hlö

MENU 3
Karpalo-vihersalaattia ja kuusenkerkkävinegretteä
Salaatti, jossa paahdettua palsternakkaa, sinihomejuustoa ja
granaattiomenaa
Nokkos-pikkelöityä porkkanaa ja lanttua
Tähtianiksella maustettua punasipulihilloketta
Graavisiikatartar ja ruislastuja
Rukiista metsäsienipiirakkaa pieninä paloina
Paikallista saaristolaisleipää sekä rieskaa ja voita
Loimutettua lohta ja paahtosipulitartaria
Herkullista puikulaperuna-kasvispaistosta
Hinta 45,00 €/hlö

MENU 4
Puolukoilla maustettua mehustettua
viher-yrttisalaattia
Paahdettua punajuurta ja rucolaa sekä
mustaherukkakastiketta
Fenkoli-omenahilloketta
Salaatti kanttarelleista, pensasmustikoista ja
chevrestä sekä saksanpähkinää ja balsamicoa
Savuporotäytteisiä pieniä tunturirieskarullia
Kylmäsavulohta, ruohosipulituorejuustoa ja kurkkua
Paikallista saaristolaisleipää sekä rieskaa ja voita
Mureaa poron etuselkää ja lempeää pippurikastiketta
Hunajajuureksia
Timjamiperunakakkua

Hinta 49,00 €/hlö

JÄLKIRUOKA VALINTANNE MUKAAN
Lime-valkosuklaajuustokakkua
Prinsessakakkua
Perinteistä täytekakkua, saatavilla eri makuvaihtoehtoja
Hinta 5,50 €/hlö

ILTAPALAMENU 1
Mehustettua vihersalaattia
Korundin perunasalaattia
Sipuli-pekoni & feta-pinaattipiirakkaa
9,00 €/hlö

Kahvi- ja teetarjoilu 3,00 €/hlö
Kahvina käytämme tummapaahtoista
Mundo Reilun kaupan kahvia.

ILTAPALAMENU 2
Mehustettua vihersalaattia
Coleslaw
Pikkelöityjä kurkkua
Limemarinoitua punasipulia
Kalamata-oliiveja
Paprikahilloketta
Juureslastuja ja dippiä
Herkullinen raakamakkaravalikoima & tomaattisalsaa
Vastapaistettua rapeaa patonkia ja yrttituorejuustoa
Hinta 13,50 €/hlö

JUOMAPAKETIT
Paketti 1: 3 kaatoa viiniä
24,00 €/hlö
Paketti 2: 3 kaatoa viiniä + avec 32,00 €/hlö
Paketti 3: 4 kaatoa viiniä + avec 40,00 €/hlö

HÄÄMENUN HINTAAN SISÄLTYY:
• Tapahtumapaikkana Korundin
ravintola ja lämpiö klo 00.00 asti.
• Koristeluaika sopimuksen mukaan.
• Tuikkukynttilät ja valitsemanne tyylikkäät paperiservietit.

LISÄMAKSUSTA:
• Erikoishääkakut
• Valkoiset kangasliinat pöytiin 2,00 €/hlö
• Valkoiset kangasservetit 2,50 €/kpl
• Hääjuhlaan lisätunnit arkisin klo 00-02 välillä
35 €/h/tarjoilija
Pyhä & sunnuntaitunnit 75 €/h/tarjoilija
• Korundi avoinna yleisölle klo 11-18.
Halutessanne yksityistilaisuus klo 16.00 jälkeen 180€
• Puheäänentoisto, valkokangas, tykki.
• Kukat

Minimi laskutus 40 hlöä.
Hinnat sis. alv 14 %
Pidätämme oikeuden tuotteiden ja hintojen muutoksiin.

