
Ravintola Harlekiini
Kauppatori 1 Hyvinkää

www.harlekiini.com
info@harlekiini.com

p. 019 431 465

Lounasravintola Munckinkulma
Munckinkatu 65 Hyvinkää

www.munckinkulma.fi
munckinkulma@harlekiini.com

p. 0400 152 669

Maksutonta pysäköintitilaa ravintoloiden läheisyydessä.

Voitte tilata ja noutaa tarjoilut
myös yksityis- ja yritystiloissa järjestettäviin juhliin.

Lisäksi vuokraamme astioita, pöytiä, tuoleja, tekstiilejä 
sekä palveluhenkilöstöä.

Ver. 17.04.2023

- Juhla-Harlekiini -

Kun on juhlan aika

juhlat



Juhla-Harlekiini:

• ravintola Harlekiini, Hyvinkään keskustassa Sampotalossa, Kauppatori 1
• lounasravintola Munckinkulma, Munckinkatu 65 Hyvinkään Sahanmäessä
• astiavuokraus ravintola Harlekiinin yhteydessä

Ravintoloissamme järjestetyt tilaisuudet sisältävät 

• tilat ja tarjoilut
• pöytäliinat ja servetit
• pöytien pienet kukkakoristeet
• lahjapöydän, jossa valkoinen liina

Tilaisuuksiin tarjoamme neljää erilaista, muunneltavaa tilaa:

1. Harlekiinin ravintolasali: 140 hengen esteetön juhlatila
2. Harlekiini-kabinetti: 5 - 35 hengen esteetön pientila
3. Sky-kabinetti: 20 - 30 hengen yksityistila Sampotalon yläkerrassa
4. Munckinkulman lounasravintolan sali: 80 hengen esteetön juhlatila 
       (tila voidaan jakaa myös pienemmille ryhmille sopivaksi)

tarjoiluehdotuksia
Kahvipöytä

• lohi- ja kinkkuvoileipäkakku 
• savuporo-cocktailpiirakat
• juhlakakku 
• kahvi / tee

26,50 €/hlö (15–30 hlö) 
26,00 €/hlö (31–100 hlö)

Keitto- ja voileipäpöytä

• kermainen lohikeitto tai 
lihakeitto 

• juustoleivät 
• täytekakku, kahvi / tee

25,00 €/hlö (15–30 hlö) 
24,00 €/hlö (31–100 hlö)

Täytekakut
hedelmä, kinuski, mansikka,  
suklaa, vadelma, vadelma- 
mustikka (gluteeniton + 4 €/kpl)
• 10–15 hengelle 50,00 €
• 20–25 hengelle 60,00 €
• 30–35 hengelle 80,00 €
• 40–45 hengelle 97,00 € 

(levykakku)
 
Voileipäkakut
kinkku, lohi-katkarapu, kasvis, 
vege
• 8–12 hengelle 53,00 €
• 20–22 hengelle 73,00 €

Juhlava noutopöytä

• terva-suolamerilohta 
• lämminsavukirjolohta, tilli-kermaviili- 

kastike
• Harlekiinin omaa saaristolaisleipää ja 

levitettä
• härän paahtopaistia
• chilibroileria
• runsaat kauden vihersalaattivadit
• tomaatti-mozzarellasalaattia
• talon pastasalaattia
• uunissa haudutettua broilerinrintaa ja 

pekoni-sipulikastiketta 
• tai possun sisäfileetä ja pippuri-kerma- 

kastiketta 
• tai karitsan paahtopaistia ja punaviini- 

kastiketta
• kermaperunat, säräjuurekset
• juhlakakku, kahvi / tee, lapsille mehua

44,50 €/hlö (20–30 hlö, minimi 20 hlö)
43,00 €/hlö (31–100 hlö) 

Lisää vaihtoehtoja:
www.harlekiini.com

Perinnepöytä

• vihersalaattia, salaatinkastike
• tomaatti-mozzarellasalaattia
• savulohi-riisisalaattia
• Harlekiinin leipä ja levite
• Karjalanpaisti tai chilihärkäpata tai  

rosmariinibroilerinrintaa
• Harlekiinin omat lihapullat
• kasvisgratiinia
• keitinperunat / kermaperunat
• täytekakku, kahvi / tee

36,00 €/hlö (15–30 hlö)
35,00 €/hlö (31–100 hlö)

Minimitilaus 15 hengelle ellei toisin merkitty
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