
Kokoushotelli

Martin makuja

Aurajuustosalaatti & paahdettuja manteleita 
Raikasta vihersalaattia & talon salaatinkastiketta  

Aurasinappi-silakat keittiön omalla reseptillä 
Yrttinen spelttipasta-kesäkurpitsasalaatti 

Mehukasta Naapurin maalaiskanan rintaa & salviakermaa 
Karamellisoidut juurekset  

Sitruunaiset paahtoperunat

Paikallinen leipävalikoima & talon omaa siemennäkkileipää 
Vesi ja kotikalja

Kahvia ja haudutettua teetä 
Marjajäädyke, kardemummakermaa ja suklaahippuja

39 €/hlö

Linnasmäen klassikko 

Sillivati 
Savumuikkuja 

Kylmäsavulohta ja sitruunavinegrettiä 
Caesar-salaattia 

Savukalkkunaa ja mustaherukkahyytelöä 
Yrttistä mozzarella-tomaattisalaattia 

Raikasta vihreää salaattia & talon salaatinkastiketta

Porsaanfilettä kermaisella pippurikastikkeella 
Punajuuri-vuohenjuustopaistosta 

Perunamuhennosta

Paikallinen leipävalikoima & talon omaa siemennäkkileipää 
Vesi ja kotikalja

Kahvia ja haudutettua teetä 
Suklaaruudut ja vaniljavaahto   

Kaurakeksejä

42 €/hlö

Tilavuokran perimme erikseen.  
Juhlatilat peruskoristein; liinat,  
paperiservetit ja kukat pöydissä.  
Erikseen tilattavat kukat ja kangas-
servetit hinnaston mukaisesti.

Lapset -50% (4–12v). 

Erikoisruokavaliot valmistetaan vain 
ennakko tilauksen pohjalta.

Myyntipalvelu  
puh. 02 4123 501 
kokouspalvelut@linnasmaki.fi
Linnasmäki Oy,  
Lustokatu 7 20380 Turku
www.linnasmaki.fi

Meille Linnasmäessä  
on tärkeää tarjota monipuolista, 
maistuvaa, hyvällä sydämellä 
valmistettua ruokaa. 

Yhteistyössä paikallisten  
tuottajien kanssa olemme  
laatineet Teitä ajatellen menut, 
joiden parissa vietätte niin illan
istujaiset, häät, perhejuhlat kuin 
virallisemmatkin tilaisuudet. 

Haluamme tarjota parhaan mah
dollisen elämyksen juuri Teille. 

Ruoat valmistuvat ammatillisin 
ottein laadukkaista raakaaineista  
paikallisia ja kotimaisia tuotteita 
suosien.

Juhlabuffet

Yllämainitut hinnat ovat voimassa, kun ruokailijoita on vähintään 20 hlöä.



Kokoushotelli

Keittiön erikoinen

Sitruunaista avokado-katkarapusalaattia 
Maukasta saksalaista perunasalaattia 

Hedelmäistä vihersalaattia ja talon salaattikastiketta

Vuoluporsaan savupaistia ja piparjuurismetanaa 
Marinoitua punasipulia 

Valkosipulioliiveja yrttiöljyssä 
Kotijuustoa ja omenahilloketta

Paistettua lohta yrttivoikastikkeella 
Kermaista mustajuurimuhennosta 

Tilliperunoita

Paikallinen leipävalikoima & talon omaa siemennäkkileipää 
Vesi ja kotikalja

Kahvia ja haudutettua teetä 
Keittiön raparperibritakakkua 

Pikkuleipiä

 45 €/hlö

Kasvisherkku

(Vegaaninen)

Porkkalaa 
Bataatti-pinaattiterriiniä 

Hedelmäistä vihersalaattia ja talon salaatinkastiketta 
Marinoitua tofua parsalla 

Vegaanista perunasalaattia

Yrttikuorrutettua linssipaistia 
Seesamicouscousia 

Linnasmäen herkullista vegevuokaa

Paikallinen leipävalikoima & talon omaa siemennäkkileipää 
Vesi ja kotikalja

Kahvia ja haudutettua teetä 
Vadelma-mustikkaraakakakkua 

Pikkuleipiä

42 €/hlö

Tilavuokran perimme erikseen.  
Juhlatilat peruskoristein; liinat,  
paperiservetit ja kukat pöydissä.  
Erikseen tilattavat kukat ja kangas-
servetit hinnaston mukaisesti.

Lapset -50% (4–12v). 

Erikoisruokavaliot valmistetaan vain 
ennakko tilauksen pohjalta.

Myyntipalvelu  
puh. 02 4123 501 
kokouspalvelut@linnasmaki.fi
Linnasmäki Oy,  
Lustokatu 7 20380 Turku
www.linnasmaki.fi

Meille Linnasmäessä  
on tärkeää tarjota monipuolista, 
maistuvaa, hyvällä sydämellä 
valmistettua ruokaa. 

Yhteistyössä paikallisten  
tuottajien kanssa olemme  
laatineet Teitä ajatellen menut, 
joiden parissa vietätte niin illan
istujaiset, häät, perhejuhlat kuin 
virallisemmatkin tilaisuudet. 

Haluamme tarjota parhaan mah
dollisen elämyksen juuri Teille. 

Ruoat valmistuvat ammatillisin 
ottein laadukkaista raakaaineista  
paikallisia ja kotimaisia tuotteita 
suosien.

Juhlabuffet

Yllämainitut hinnat ovat voimassa, kun ruokailijoita on vähintään 20 hlöä.



Kokoushotelli

Saariston keittomenu

Kermaista lohikeittoa 
Luostarin juustoa 
Maustekurkkua 

Perinteistä saaristolaisleipää ja piimälimppua 
Vesi ja kotikalja

Kahvia ja haudutettua teetä 
Suklaamoussekakku 

Pikkuleipiä

 30 €/hlö

Makuja Pohjolan perukoilta

Lapinukon keittoa riistalihasta 
Savujuustoa 

Tillipikkelöityjä kurkkuja

Perinteistä lapinrieskaa ja ruislimppua 
Vesi ja kotikalja

Lakkakakkua 
Lappilaisia kampanisuja 

Kahvia ja haudutettua teetä

34 €/hlö
Tilavuokran perimme erikseen.  
Juhlatilat peruskoristein; liinat,  
paperiservetit ja kukat pöydissä.  
Erikseen tilattavat kukat ja kangas-
servetit hinnaston mukaisesti.

Lapset -50% (4–12v). 

Erikoisruokavaliot valmistetaan vain 
ennakko tilauksen pohjalta.

Myyntipalvelu  
puh. 02 4123 501 
kokouspalvelut@linnasmaki.fi
Linnasmäki Oy,  
Lustokatu 7 20380 Turku
www.linnasmaki.fi

Meille Linnasmäessä  
on tärkeää tarjota monipuolista, 
maistuvaa, hyvällä sydämellä 
valmistettua ruokaa. 

Yhteistyössä paikallisten  
tuottajien kanssa olemme  
laatineet Teitä ajatellen menut, 
joiden parissa vietätte niin illan
istujaiset, häät, perhejuhlat kuin 
virallisemmatkin tilaisuudet. 

Haluamme tarjota parhaan mah
dollisen elämyksen juuri Teille. 

Ruoat valmistuvat ammatillisin 
ottein laadukkaista raakaaineista  
paikallisia ja kotimaisia tuotteita 
suosien.

Keitot

Yllämainitut hinnat ovat voimassa, kun ruokailijoita on vähintään 20 hlöä.
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Pikkupurtavaa

Nachoja & talon dippi 
Saksalainen perunasalaatti 

Linnasmäen lihapullia 
Patonkia & tuorejuustolevite

19 €/hlö

Kokin erikoinen

Hunajamelonia & parmankinkkua 
Vihreä salaatti 

Tulinen kanapata 
Kolmen juuston perunagratiini 

Oliivifocaccia

23 €/hlö

Klassikko

Täyteläinen lasagne 
Leipäjuusto 

Tomaatti-sipulisalaatti 
Feta-melonisalaatti 

Patonki & tuorejuustolevite

27 €/hlö

(Kaikki nämä saatavana myös kasvisversiona)

Isompaan nälkään

Makkaralajitelma 
Juustomunakasrulla 

Waldorfin salaatti 
Papu-pekonisalaatti 

Dijon sinappi 
Saaristolaisleipä & voi

30 €/hlö

Tilavuokran perimme erikseen.  
Juhlatilat peruskoristein; liinat,  
paperiservetit ja kukat pöydissä.  
Erikseen tilattavat kukat ja kangas-
servetit hinnaston mukaisesti.

Lapset -50% (4–12v). 

Erikoisruokavaliot valmistetaan vain 
ennakko tilauksen pohjalta.

Myyntipalvelu  
puh. 02 4123 501 
kokouspalvelut@linnasmaki.fi
Linnasmäki Oy,  
Lustokatu 7 20380 Turku
www.linnasmaki.fi

Meille Linnasmäessä  
on tärkeää tarjota monipuolista, 
maistuvaa, hyvällä sydämellä 
valmistettua ruokaa. 

Yhteistyössä paikallisten  
tuottajien kanssa olemme  
laatineet Teitä ajatellen menut, 
joiden parissa vietätte niin illan
istujaiset, häät, perhejuhlat kuin 
virallisemmatkin tilaisuudet. 

Haluamme tarjota parhaan mah
dollisen elämyksen juuri Teille. 

Ruoat valmistuvat ammatillisin 
ottein laadukkaista raakaaineista  
paikallisia ja kotimaisia tuotteita 
suosien.

Iltapalat

Yllämainitut hinnat ovat voimassa, kun ruokailijoita on vähintään 20 hlöä.
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Suut makeaksi

Yrttistä kasviskääretorttua 
Salami-punasipulipiirakkaa 

Fetasalaattia 
Porkkanakakkua 

Mansikkajäädykettä 
Kahvia ja haudutettua teetä

31 €/hlö

Uutta ja vanhaa

Oliivi-pekoni focaccia 
Vihreä salaatti & talon salaatinkastike 

Tomaattimozzarellatäytteinen croissant 
Täytekakkua 
Pikkuleipiä 

Kahvia ja haudutettua teetä

27 €/hlö

Kahvilan kunkku

Savukinkkupiirakka 
Hedelmäinen vihersalaatti 

Lohimousse saaristolaisleivällä 
Suklaaruutuja 

Juustokakkuparfait 
Kahvia ja haudutettua teetä

29 €/hlö

Tilavuokran perimme erikseen.  
Juhlatilat peruskoristein; liinat,  
paperiservetit ja kukat pöydissä.  
Erikseen tilattavat kukat ja kangas-
servetit hinnaston mukaisesti.

Lapset -50% (4–12v). 

Erikoisruokavaliot valmistetaan vain 
ennakko tilauksen pohjalta.

Myyntipalvelu  
puh. 02 4123 501 
kokouspalvelut@linnasmaki.fi
Linnasmäki Oy,  
Lustokatu 7 20380 Turku
www.linnasmaki.fi

Meille Linnasmäessä  
on tärkeää tarjota monipuolista, 
maistuvaa, hyvällä sydämellä 
valmistettua ruokaa. 

Yhteistyössä paikallisten  
tuottajien kanssa olemme  
laatineet Teitä ajatellen menut, 
joiden parissa vietätte niin illan
istujaiset, häät, perhejuhlat kuin 
virallisemmatkin tilaisuudet. 

Haluamme tarjota parhaan mah
dollisen elämyksen juuri Teille. 

Ruoat valmistuvat ammatillisin 
ottein laadukkaista raakaaineista  
paikallisia ja kotimaisia tuotteita 
suosien.

Kahvipöydät

Yllämainitut hinnat ovat voimassa, kun ruokailijoita on vähintään 20 hlöä.



Kokoushotelli

Kuohuviinit
Sartori Prosecco Erfo......................................................... 35 €
Italia | Glera | Kuiva, raikkaan hedelmäinen

Xenius Brut Seleccion........................................................ 29 €
Espanja | Xarello, Macabeo | Kuiva, raikas ja runsas

Valkoviinit
Abuelico Sauvignon Blanc Organic .................................. 29 €
Espanja | Kuiva, aromikas, raikas

Grand C Pinot Gris Reserve .............................................. 38 €
Ranska | Kuivahko, kukkea, aavistuksen mausteinen

Furst Riesling Trocken....................................................... 33 €
Saksa | Kuiva, ryhdikäs, aavistuksen sitruksinen

Roseviinit
SanSilvestro Chiaretto Rose ............................................. 27 €
Italia | Barbera | Kuiva, nuorekkaan marjaisa, raikas ja ryhdikäs

Punaviinit
Abuelico Monastrell Syrah Organic .................................. 29 €
Espanja | Monastrell, Syrah | Keskitäyteläinen, tumman  
marjainen, miellyttävän mausteinen

Steinmuhle Osthofener Pinot Noir .................................... 44 €
Saksa | Keskitäyteläinen, marjaisa, raikas, elegantti

Sartori Regolo Ripasso ...................................................... 39 €
Italia | Corvina, Corvinone, Rondinella, Croatina |  
Täyteläinen, runsas, lämmin, kypsän hedelmäinen

Samppanjat (ainoastaan ennakkotilauksesta)
Beaumont des Grayeres Grande Reserve........................ 79 €
Ranska | Pinot Meunier, Chardonnay, Pinot Noir

Alkoholittomat viinit, non alcoholic
Valkoviini Torres Natureo Muscat Non 0,375l ............. 10,50 €
Punaviini Torres Natureo Garnacha Syrah 0,375l ...... 10,50 €

Piccolot tölkeissä
Zeena tölkkiviinit 0,2l....................................................... 8,50 €
Zeena kupliva 0,25l ........................................................ 10,00 €

Tilavuokran perimme erikseen.  
Juhlatilat peruskoristein; liinat,  
paperiservetit ja kukat pöydissä.  
Erikseen tilattavat kukat ja kangas-
servetit hinnaston mukaisesti.

Myyntipalvelu  
puh. 02 4123 501 
kokouspalvelut@linnasmaki.fi
Linnasmäki Oy,  
Lustokatu 7 20380 Turku
www.linnasmaki.fi

Meille Linnasmäessä  
on tärkeää tarjota monipuolista, 
maistuvaa, hyvällä sydämellä 
valmistettua ruokaa. 

Yhteistyössä paikallisten  
tuottajien kanssa olemme  
laatineet Teitä ajatellen menut, 
joiden parissa vietätte niin illan
istujaiset, häät, perhejuhlat kuin 
virallisemmatkin tilaisuudet. 

Haluamme tarjota parhaan mah
dollisen elämyksen juuri Teille. 

Ruoat valmistuvat ammatillisin 
ottein laadukkaista raakaaineista  
paikallisia ja kotimaisia tuotteita 
suosien.

Viinit


