
Pelkkää Juhlaa jo 10 vuotta 

Merirosvot Juhlapalvelu Oy  



Merirosvot Juhlapalvelu Oy 

Täyden palvelun juhlatalomme palvelee kaikissa juhliin liittyvissä järjestelyissä 

Katso uusimmat kampanjamme sekä kuvagalleriamme Facebookista: facebook.com/merirosvotjuhlapalvelu 

 

www.merirosvot.fi 

 

Upeat juhlatilat kauttamme: 

 Villa Åkerblom Espoossa 

 Villa Smeds Vantaalla 

 Villa Svalvik Helsingissä 

 Merimaailma SEA LIFE Helsingissä 

 Villa Kivi Helsingissä 

 Espoon Talli Suomenojalla 

 

Kaikkiin yllä oleviin kohteisiin voi  

toimittaa omat alkoholijuomat 

 

Palvelemme mielellämme myös muissakin 

juhlatiloissa ja pitopalvelumme toimittaa 

tarjoiluja koko Etelä-Suomen alueelle. 

 

 

Edulliset lisäpalvelut: 

 Tarjoilutyö 25,00€ /h 

 Astiapaketit alkaen 3,00€ /hlö 

 Juhlaliinat 9,00€ /kpl 

 Kuljetuspalvelu 35,00€ /suunta 

 Pystypöytävuokra 20,00€ /kpl 

 Kynttiläpaketti 45,00€ 

 Kokkauspajat alkaen 50,00€ /hlö 

 Valaistut juomacoolerit 35,00€ /kpl 

 

      Viini- & juomasuosituslista veloituksetta 

 

                                              hinnat alv0% 

 

 

 
 

          

                              Hinnat:  

 

        Lisäalkupalat- ja salaatit 3,00€ /hlö 

                         Lisäpääruoat 4,00€ /hlö

   

 

Pitopalvelua yli 10 vuoden kokemuksella: 

  Runsaat ja näyttävät buffetit alkaen 20,00€/ hlö 

 Käytämme vain ensiluokkaisia raaka-aineita 

 Suosimme kotimaista-, luomu- ja lähituotantoa 

 Kaikki menumme räätälöitävissä 

 Erikoistarjoilut toiveidenne mukaan; BBQ- 

grillauspaketit, suklaalähteet, katukeittiöt… 

 Monipuoliset kokous- ja 

lounastarjoiluvaihtoehdot yritysasiakkaille 

 Tarjoamme myös kokkauspajoja asiakkaille 

Teemoina Välimeren- sekä Thai-keittiö 

 Uusi Mexpress- tuoteperheemme tarjoaa 

maistuvia meksikolaisia herkkuja  



Merirosvot Juhlapalvelu Oy 

Mix´n Match Menu on pitopalveluvalikoimamme suosituin buffetvaihtoehto ~ kokoa oma menukokonaisuus suosituimmista tuotteistamme 

 www.merirosvot.fi 

 

Valitse 3 alkupalaa listalta: 

 Tuore leipälajitelma & levitteet 

 Pestokanavartaat  

 Tomaatti & Mozzarella basilikan kera 

 Talon perunasalaatti 

 Oman keittiön graavilohi- cocktailleivät 

 Marinoidut herkkusienet 

 Lime-katkarapucocktail 

 Trooppinen hedelmä- & marjakimara 

 Lohi Ceviche 

 Konjakkigraavattu lohi & ruisnapit 

 Härkäcarpaccio & parmesanjuusto 

 Yrttimarinoitu paahtopaisti  

 Marinoidut kasvikset välimeren tapaan 

 Lohitartar & saaristolaisleipä 

 Lajitelma talon Tapaksia 

 Sillilajitelma talon tapaan 

 
 

    Lisäalkupalat- ja salaatit 3,00€ /hlö 

Valitse 1-2 lisuketta pääruoalle listalta: 

 Valkosipulikermaperunat 

 Perunagratiini 

 Kauden uunikasvikset 

 Tilliperunat (uudet perunat) 

 Cajun- maustetut lohkoperunat 

 Pinaatti-basilika riisi 

 Bataattiranskalaiset 
 
Valitse 2 Salaattia listalta: 

 Appelsiini-fenkolisalaatti 

 Kana-Caesar salaatti 

 Meloni-granaattiomenasalaatti 

 Kreikkalainen fetasalaatti 

 Savulohisalaatti 

 Mansikka-Briejuustosalaatti 

 Tomaatti-mozzarellasalaatti 

 Avokado-ananassalaattia 
 
 

 

 
 

 

 Valkosipulikermaperunoita 

 Perunagratiinia 

 Kauden uunikasvikset 

 

Valitse 1-2 pääruokaa listalta: 

 Paahtopaisti keittiömestarin punaviinikastikkeessa 

 Timjamipaahdettu broilerinfile & portviinikastike 

 Uunilohi talon tapaan 

 Ylikypsä karitsa & madeirakastike 

 Kasvispihvit & tsatsiki 

 Falafelpyörykät & minttu-jogurttikastike 

 Punajuuripihvit vuohenjuuston kera 

 BBQ possu 

 Lammaspyörykät & tsatsiki 
 
huom. kasvisvaihtoehdon saa veloituksetta kasvisruokailijoille! 

Buffettiin kuuluu vakiona 3 alkupalaa ja 2 salaattia sekä valintanne mukaan 1-2 pääruokaa ja 1-2 lämmintä lisuketta. Kaikkien tuoteryhmien tuotteita voi valita enemmän 
lisämaksusta. Buffetin hinta muodostuu valinnan mukaan seuraavasti:  
 
 1 pääruoka & 1 lämmin lisuke                    26,00€/hlö 
 1 pääruoka & 2 lämmintä lisuketta             28,00€/hlö 
 2 pääruokaa & 1 lämmin lisuke                  29,00€/hlö 
 2 pääruokaa & 2 lämmintä lisuketta           31,00€/hlö 
 
  Mikäli haluat runsaamman menun; lisäalkupalat- ja salaatit 3,00€ /hlö, lisäpääruoat 4,00€ /hlö. Hintoihin lisätään alv 14% 
                               

 



www.merirosvot.fi   myyntipalvelu@merirosvot.fi   040 535 6878 

Pelkkää Juhlaa jo 10 vuotta  


