
KOKOUSPAKETIT

Vanhakelon yläkerta on tyylikäs, 

A-oikeuksin varustettu kelohon-

kainen kokous- ja juhlatila, johon 

mahtuu 80 henkeä tilaisuudesta 

riippuen. Kokoustilan yhteydessä 

on 20 hengen terassi. Tilassa on 

omat WC:t, baaritiski sekä kattava 

kokouslaitteisto.

Kokouslaitteisto:

- Dataprojektori

- 50 televisio

- Piirtoheitin

- Äänentoistolaitteet

- Langaton mikrofoni

- Langaton verkkoyhteys

- Internet

5 - 15 henkilön ryhmälle



1. Pikkusuolaiset

2. Pikkumakeat

Tarjoiltuna kokoustilaan

Kahvi/tee

Kinkku-juustosämpylä

Lohi tai anjovisleipä

Karjalanpiirakka munavoilla

Lihariisipasteija

Täytetty croisantti (liha, kala, kana tai karvis)

Piirakka (kinkku, kana, lohi tai kasvis)

Pizzapala

Suolainen juustokakku

Voileipäkakku (min. 10 hlö) 

2,80,-/hlö

5,00,-/hlö

5,00,-/hlö

3,50,-/hlö

3,50,-/hlö

4,00,-/hlö
5,00,-/hlö

4,00,-/hlö
3,00,-/hlö

3,00,-/hlö

Kahvi/tee

Voisilmäpulla, wieneri, munkki

Piirakka (marja-, hedelmä- tai rahkapiirakka)

Makea juustokakku (mango, marja tai suklaa)

Täytekakku (min. 10 hlö)

2,80,-/hlö

3,50,-/hlö

3,50,-/hlö

3,00,-/hlö

3,00,-/hlö

Tarjoiltuna kokoustilaan 



3. Lounaat
Noutopöydästä, jälkiruoka + kahvi/tee

Päivän lounas alakerran noutopöydästä klo:10.30-14.00

    
9,90,-/hlö

(sis. keiton, 2 lämmintä pääruokavaihtoehtoa, runsaan
salaattipöydän, leivät/levitteet, kotijuomat sekä jälkiruoan)

Päivän keittolounas alakerran noutopöydästä klo:10.30-14.00

    7,50,-/hlö(sis. keiton,  runsaan salaattipöydän, leivät/levitteet, 
kotijuomat sekä jälkiruoan)

Lounas isommille ryhmille, kokoustilaan katettuna

    

10,-/hlö

(sis. Vihreän salaatin, Italiansalaatin, suolakurkkuja, 
leivät/levitteet, kotijuomat sekä jälkiruoan)

Keittolounas (liha, kala tai kana)

    
Kiusaus (kana-, kinkku- tai lohikiusaus) 15,-/hlö

Porsaanfilettä kermakastikkeessa 25,-/hlö
Juustoista uunikalaa / hedelmäkanaa
Kasviksia ja kokoperunoita

Päivän porsaanleike bearmaisekastikkeella

ja ranskanperunoilla
12,-/hlö



4. Koko päivän paketti

Aamupala:

     kahvi/tee, sämpylä

    

Lounas alakerran noutopöydästä:

    

Tervetuloa Ravintola Vanha Keloon!

24,-/hlö

sis. runsaan salaattipöydän lisukkeineen, keiton, sekä kaksi

lämmintä ruokavaihtoehtoa ja jälkiruoan.
    

Iltäpäivä:

     kahvi/tee ja pulla
    

Ilman tarjoilua tilavuokraa perimme 25,-/h

Pyydä tarjous muista tarjottavista



KOKOUSPAKETIT

Vanhakelon yläkerta on tyylikäs, 

A-oikeuksin varustettu kelohon-

kainen kokous- ja juhlatila, johon 

mahtuu 80 henkeä tilaisuudesta 

riippuen. Kokoustilan yhteydessä 

on 20 hengen terassi. Tilassa on 

omat WC:t, baaritiski sekä kattava 

kokouslaitteisto.

Kokouslaitteisto:

- Dataprojektori

- 50 televisio

- Piirtoheitin

- Äänentoistolaitteet

- Langaton mikrofoni

- Langaton verkkoyhteys

- Internet

16 - 30 henkilön ryhmälle



1. Pikkusuolaiset

2. Pikkumakeat

Tarjoiltuna kokoustilaan

Kahvi/tee

Kinkku-juustosämpylä

Lohi tai anjovisleipä

Karjalanpiirakka munavoilla

Lihariisipasteija

Täytetty croisantti (liha, kala, kana tai karvis)

Piirakka (kinkku, kana, lohi tai kasvis)

Pizzapala

Suolainen juustokakku

Voileipäkakku (min. 10 hlö) 

2,70,-/hlö

4,90,-/hlö

4,90,-/hlö

3,40,-/hlö

3,40,-/hlö

3,90,-/hlö
4,90,-/hlö

3,90,-/hlö
2,90,-/hlö

2,90,-/hlö

Kahvi/tee

Voisilmäpulla, wieneri, munkki

Piirakka (marja-, hedelmä- tai rahkapiirakka)

Makea juustokakku (mango, marja tai suklaa)

Täytekakku (min. 10 hlö)

2,70,-/hlö

3,40,-/hlö

3,40,-/hlö

2,90,-/hlö

2,90,-/hlö

Tarjoiltuna kokoustilaan 



3. Lounaat
Noutopöydästä, jälkiruoka + kahvi/tee

Päivän lounas alakerran noutopöydästä klo:10.30-14.00

    
9,80,-/hlö

(sis. keiton, 2 lämmintä pääruokavaihtoehtoa, runsaan
salaattipöydän, leivät/levitteet, kotijuomat sekä jälkiruoan)

Päivän keittolounas alakerran noutopöydästä klo:10.30-14.00

    7,40,-/hlö(sis. keiton,  runsaan salaattipöydän, leivät/levitteet, 
kotijuomat sekä jälkiruoan)

Lounas isommille ryhmille, kokoustilaan katettuna

    

9,90,-/hlö

(sis. Vihreän salaatin, Italiansalaatin, suolakurkkuja, 
leivät/levitteet, kotijuomat sekä jälkiruoan)

Keittolounas (liha, kala tai kana)

    
Kiusaus (kana-, kinkku- tai lohikiusaus) 14,90,-/hlö

Porsaanfilettä kermakastikkeessa 24,90,-/hlö
Juustoista uunikalaa / hedelmäkanaa
Kasviksia ja kokoperunoita

Päivän porsaanleike bearmaisekastikkeella

ja ranskanperunoilla
11,90,-/hlö



4. Koko päivän paketti

Aamupala:

     kahvi/tee, sämpylä

    

Lounas alakerran noutopöydästä:

    

Tervetuloa Ravintola Vanha Keloon!

23,90,-/hlö

sis. runsaan salaattipöydän lisukkeineen, keiton, sekä kaksi

lämmintä ruokavaihtoehtoa ja jälkiruoan.
    

Iltäpäivä:

     kahvi/tee ja pulla
    

Ilman tarjoilua tilavuokraa perimme 25,-/h

Pyydä tarjous muista tarjottavista



KOKOUSPAKETIT

Vanhakelon yläkerta on tyylikäs, 

A-oikeuksin varustettu kelohon-

kainen kokous- ja juhlatila, johon 

mahtuu 80 henkeä tilaisuudesta 

riippuen. Kokoustilan yhteydessä 

on 20 hengen terassi. Tilassa on 

omat WC:t, baaritiski sekä kattava 

kokouslaitteisto.

Kokouslaitteisto:

- Dataprojektori

- 50 televisio

- Piirtoheitin

- Äänentoistolaitteet

- Langaton mikrofoni

- Langaton verkkoyhteys

- Internet

31 - 45 henkilön ryhmälle



1. Pikkusuolaiset

2. Pikkumakeat

Tarjoiltuna kokoustilaan

Kahvi/tee

Kinkku-juustosämpylä

Lohi tai anjovisleipä

Karjalanpiirakka munavoilla

Lihariisipasteija

Täytetty croisantti (liha, kala, kana tai karvis)

Piirakka (kinkku, kana, lohi tai kasvis)

Pizzapala

Suolainen juustokakku

Voileipäkakku (min. 10 hlö) 

2,50,-/hlö

4,70,-/hlö

4,80,-/hlö

3,20,-/hlö

3,20,-/hlö

3,70,-/hlö
4,70,-/hlö

3,70,-/hlö
2,70,-/hlö

2,70,-/hlö

Kahvi/tee

Voisilmäpulla, wieneri, munkki

Piirakka (marja-, hedelmä- tai rahkapiirakka)

Makea juustokakku (mango, marja tai suklaa)

Täytekakku (min. 10 hlö)

2,50,-/hlö

3,20,-/hlö

3,20,-/hlö

2,70,-/hlö

2,70,-/hlö

Tarjoiltuna kokoustilaan 



3. Lounaat
Noutopöydästä, jälkiruoka + kahvi/tee

Päivän lounas alakerran noutopöydästä klo:10.30-14.00

    
9,60,-/hlö

(sis. keiton, 2 lämmintä pääruokavaihtoehtoa, runsaan
salaattipöydän, leivät/levitteet, kotijuomat sekä jälkiruoan)

Päivän keittolounas alakerran noutopöydästä klo:10.30-14.00

    7,20,-/hlö(sis. keiton,  runsaan salaattipöydän, leivät/levitteet, 
kotijuomat sekä jälkiruoan)

Lounas isommille ryhmille, kokoustilaan katettuna

    

9,70,-/hlö

(sis. Vihreän salaatin, Italiansalaatin, suolakurkkuja, 
leivät/levitteet, kotijuomat sekä jälkiruoan)

Keittolounas (liha, kala tai kana)

    
Kiusaus (kana-, kinkku- tai lohikiusaus) 14,70,-/hlö

Porsaanfilettä kermakastikkeessa 24,70,-/hlö
Juustoista uunikalaa / hedelmäkanaa
Kasviksia ja kokoperunoita

Päivän porsaanleike bearmaisekastikkeella

ja ranskanperunoilla
11,70,-/hlö



4. Koko päivän paketti

Aamupala:

     kahvi/tee, sämpylä

    

Lounas alakerran noutopöydästä:

    

Tervetuloa Ravintola Vanha Keloon!

23,70,-/hlö

sis. runsaan salaattipöydän lisukkeineen, keiton, sekä kaksi

lämmintä ruokavaihtoehtoa ja jälkiruoan.
    

Iltäpäivä:

     kahvi/tee ja pulla
    

Ilman tarjoilua tilavuokraa perimme 25,-/h

Pyydä tarjous muista tarjottavista



KOKOUSPAKETIT

Vanhakelon yläkerta on tyylikäs, 

A-oikeuksin varustettu kelohon-

kainen kokous- ja juhlatila, johon 

mahtuu 80 henkeä tilaisuudesta 

riippuen. Kokoustilan yhteydessä 

on 20 hengen terassi. Tilassa on 

omat WC:t, baaritiski sekä kattava 

kokouslaitteisto.

Kokouslaitteisto:

- Dataprojektori

- 50 televisio

- Piirtoheitin

- Äänentoistolaitteet

- Langaton mikrofoni

- Langaton verkkoyhteys

- Internet

Yli 45 henkilön ryhmälle



1. Pikkusuolaiset

2. Pikkumakeat

Tarjoiltuna kokoustilaan

Kahvi/tee

Kinkku-juustosämpylä

Lohi tai anjovisleipä

Karjalanpiirakka munavoilla

Lihariisipasteija

Täytetty croisantti (liha, kala, kana tai karvis)

Piirakka (kinkku, kana, lohi tai kasvis)

Pizzapala

Suolainen juustokakku

Voileipäkakku (min. 10 hlö) 

2,30,-/hlö

4,50,-/hlö

4,60,-/hlö

3,00,-/hlö

3,00,-/hlö

3,50,-/hlö
4,50,-/hlö

3,40,-/hlö
2,50,-/hlö

2,50,-/hlö

Kahvi/tee

Voisilmäpulla, wieneri, munkki

Piirakka (marja-, hedelmä- tai rahkapiirakka)

Makea juustokakku (mango, marja tai suklaa)

Täytekakku (min. 10 hlö)

2,30,-/hlö

3,00,-/hlö

3,00,-/hlö

2,50,-/hlö

2,50,-/hlö

Tarjoiltuna kokoustilaan 



3. Lounaat
Noutopöydästä, jälkiruoka + kahvi/tee

Päivän lounas alakerran noutopöydästä klo:10.30-14.00

    
9,40,-/hlö

(sis. keiton, 2 lämmintä pääruokavaihtoehtoa, runsaan
salaattipöydän, leivät/levitteet, kotijuomat sekä jälkiruoan)

Päivän keittolounas alakerran noutopöydästä klo:10.30-14.00

    7,00,-/hlö(sis. keiton,  runsaan salaattipöydän, leivät/levitteet, 
kotijuomat sekä jälkiruoan)

Lounas isommille ryhmille, kokoustilaan katettuna

    

9,50,-/hlö

(sis. Vihreän salaatin, Italiansalaatin, suolakurkkuja, 
leivät/levitteet, kotijuomat sekä jälkiruoan)

Keittolounas (liha, kala tai kana)

    
Kiusaus (kana-, kinkku- tai lohikiusaus) 14,50,-/hlö

Porsaanfilettä kermakastikkeessa 24,50,-/hlö
Juustoista uunikalaa / hedelmäkanaa
Kasviksia ja kokoperunoita

Päivän porsaanleike bearmaisekastikkeella

ja ranskanperunoilla
11,50,-/hlö



4. Koko päivän paketti

Aamupala:

     kahvi/tee, sämpylä

    

Lounas alakerran noutopöydästä:

    

Tervetuloa Ravintola Vanha Keloon!

23,50,-/hlö

sis. runsaan salaattipöydän lisukkeineen, keiton, sekä kaksi

lämmintä ruokavaihtoehtoa ja jälkiruoan.
    

Iltäpäivä:

     kahvi/tee ja pulla
    

Ilman tarjoilua tilavuokraa perimme 25,-/h

Pyydä tarjous muista tarjottavista


