TOIMINTAKESKUS URHATUN HINNASTO
TARJOILUT

Hinta € / henkilö

Kahvi / tee
Kahvi / tee + suolainen /
makea
Aamupala (sis. leipä, leikkele,

1,00
4,50
8,50

kasvis, puuro, mysli, jogurtti,
kahvi, tee)

Lounas / päivällinen
Päiväjuoma (kahvi / tee / mehu

12,50 / 10,50
4,00

+ makea)
Iltapala (leipä, leikkele, kasvis,
jogurtti / hedelmä)
Vahvistettu iltapala (leipä,
leikkele, kasvis, pizzapala /
pasteija / grahamlihapiirakka)

6,50
8,50

Kokouspaketin aamukahvi

5,50

(kahvi / tee, leipä /
karjalanpiirakka, leikkele, kasvis)

MAJOITUS
A-talo kahden hengen huone
A-talo yhden hengen huone
A-talo perhehuone
B-talo kahdeksan hengen
huone
B-talo kahdeksan hengen
huone, 2–7 henkilöä
Liinavaatteet
Pyyhe

Tilan maksimi
henkilömäärä

Hinta € / henkilö

2
1
6

27,00
35,00
20,00

8

20,00
25,00
15,00
2,50
70,00 / kahden hengen huone
80,00 / yhden hengen huone

Täysihoitovuorokausi

KOKOUSTILAT
B-talo pieni sauna
B-talo iso sauna
B-talo takkahuone
B-talo takkahuone, päivä
B-talo takkahuone /
viikonloppu
Koko B-talo / viikonloppu
(takkahuone, saunat, majoitus)

Tilan maksimi
henkilömäärä
6
12
32

Hinta €
15,00 / tunti
25,00 / tunti
28,00 / tunti
150,00 / päivä
350,00 / viikonloppu

44

450,00 / viikonloppu

Rantasauna ja takkahuone
A-talo luentosali
A-talo Pyhäjärvisali
A-talo juhlasali (luentosali +
ruokasali)

KOKOUSPAKETIT (sisältää
tilat, videotykin, langattoman
nettiyhteyden ja fläppitaulun)

15
50
15

30,00 / tunti
35,00 / tunti
20,00 / tunti

120

55,00 / tunti

Tilan maksimi
henkilömäärä

Hinta € / henkilö

Aamukahvi, lounas ja
päiväkahvi
Lounas ja päiväkahvi
Aamukahvi ja lounas

PITOPALVELUMENUT
Keittomenu

25,00
20,00
20,00

Minimi 20 henkilöä

Hinta € / henkilö
18,00

Liha- / kala- / kanakeitto
Leikkele ja kasvis
Juomat ja leivät
Täytekakku, kahvi ja pikkuleipä

Laatikkomenu

22,00

Kiusaus tai vastaava
Kaksi erilaista salaattia
Juomat ja leivät
Täytekakku, kahvi ja pikkuleipä

Salaattimenu

20,00

Vihersalaatti
Kaksi ruokaisaa salaattia
Kylmä liha / kala / kana
Juomat ja leivät
Kahvi/tee ja pieni makea

Pitopöytämenu

28,00

Liha- / kala- / kanaruoka
Lämmin kasvis/laatikko
Kahta erilaista kalaa
Kaksi erilaista salaattia
Juomat ja leivät
Kahvi/tee, täytekakku ja
pikkuleipä

Kahvipöytämenu
Voileipäkakku

18,00

Täytekakku
Kuivakakku
Kahvi/tee ja pikkuleipä

Kahvitilaisuudet
Urhatussa
Pasteija / karjalanpiirakka ja
munavoi
Kahvi / tee, täytekakku ja
pikkuleipä
Voileipä / voileipäkakku
Kahvi / tee, täytekakku ja
pikkuleipä

Hinta € / henkilö

13,50

15,00

Kahvi / tee, täytekakku,
kuivakakku ja pikkuleipä

12,00

Kakut noudettaessa

Hinta € / henkilö

Katso hinnat nettisivuilta
Kirkot ja tilat: Toimintakeskus
Urhattu

Yleiset ehdot
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Hinnat sisältävät alv:n.
Tilavuokrat sisältävät siivouksen.
Tilojen käytöstä laskutetaan varausten mukaisesti.
Minimilaskutus viikonlopuilta 15 henkilöä.
Varauksen voi peruuttaa maksutta kaksi viikkoa ennen tilaisuutta.
B-talon osalta tilan vuokraaja sopii avaimen noutamisesta etukäteen, jos ei ota tarjoilua.
B-talon osalta tilan vuokraaja järjestää tilan haluamallaan tavalla ja palauttaa ennalleen.
B-talon osalta tilojen erillisestä kalustamisesta ja pöytien liinoituksesta veloitamme 30 € /
tunti.
B-talon osalta käytetyt astiat tulee huolehtia tiskikoneeseen.
Pöytäliinoista veloitetaan 10 € / kpl, liinat tulee varata etukäteen.
Kynttilöiden käyttö sallittu vain kaste-, muisto- ja tarjoilupöydissä ellei henkilökuntaa ole
paikalla.
Alttarikukat ovat valmiina seurakunnan puolesta.
Sunnuntain tilavuokrat ja tarjoilut +20 % (ei koske täysihoitovuorokausia eikä B-talon
viikonlopun hintaa).
Pitopalvelumenut, kahvitilaisuudet ja leiriruokailut Urhatussa lapset (3–12-vuotiaat) -50 %.

−
−
−
−

Pitopalvelumenut noudettaessa tarjoiluastioissa -15 %, ei sisällä juomia.
Pitopalvelumenut ja kakut, nouto ma–pe, la–su vain sovittaessa.
Minimitilaus 15 hengen kakku.
Käyttäjien tulee noudattaa annettuja ohjeita ja sulkea tilat sovitulla tavalla tilaisuuden
jälkeen.

