
Rantamakasiinilla
Häät & juhlat



Rantamakasiini
Upea Lohjanjärvi ja tunnelmallinen rantamakasiini tarjoavat viihtyisät 
puitteet ikimuistoisille juhlille A-oikeuksin.

Tilaa Rantamakasiinissa on noin 90 henkilölle. Valoisa ja yhteinäinen 12 metrinen ikkunaseinä 
avautuu suoraan Lohjanjärvelle. Kesäaikaan myös vehreä ulko- ja ranta-alue on juhlavieraiden 
käytettävissä. Juhlia voi jopa aamuyöhön asti.

•  Kisakallion ravintolan herkullinen menu
•  Noin 90 asiakaspaikkaa
•  235 neliön tunnelmallinen juhlatila
•  Esiintymislava, valkokangas, tykki, Wifi, äänentoistolaitteet
•  Makasiinin edustalle lisäteltalla tilat 150 hengelle
•  Juhlavierailla on mahdollisuus majoittua Kisakallion tyylikkäissä Villoissa tai huoneistohotelleissa



Menu 1
Antipastosalaatti
Jääkellarin lohta, 
etikkakurkkuja ja tilli aiolia
Tabouleh 
Caesarsalaattia naturel 
Grillattua parsa-perunasalaattia 
ja romescoa
Viherversosalaattia  ja 
mustikka vinegrettiä
Kisakallion hapanjuuri leipää ja 
levitettä  
Vaihtoehtoisesti yksi 
pääruoka:  
Cajun paahdettua naudan 
ulkofileetä, marsalakastiketta, 
yrttistä-valkosipuliperunaa 
sekä grillattuja kauden 
kasviksia
tai 
Grillattua maissikananrintaa, 
hollandaisekastiketta, 
paahdettuja perunoita ja 
kauden kasviksia yrtti-chili 
öljyssä
Kahvia/teetä  
54 € / henkilö 
Sama menuvalinta koko 
ryhmälle.

          

Menu 2
Marokkolaisittain paahdettua 
kukkakaalisalaattia ja 
yrttijogurtti öljyä
Gini graavattua siikaa, 
pikkelöityä kesäkurpitsaa 
Kvinoasalaatti mansikoista, 
päärynästä ja fetasta
Espanjalaista tomaattisalaattia 
ja paahdettua prosciuttoa 
Kana Cobb salaatti 
Viherversosalaattia 
sitruunavinegretteä  
Kisakallion hapanjuuri leipää, 
levite ja voi 
Vaihtoehtoisesti yksi 
pääruoka: 
Hiillostettua lohta, uusia 
perunoita ja wasabimajoneesi 
tai
Karitsan paahtopaistia, tumma 
rosmariinikastike, valkosipuli 
paahdettuja perunoita sekä 
grillattuja varsiparsakaaleja
Kahvia/teetä 
55 € / henkilö  
Sama menuvalinta koko 
ryhmälle.

           

Menu 3
Mansikka-aurajuustosalaatti 
Skagen
Harissa paahdettu kukkakaali 
salaatti
Pestomarinoitua mozzarellaa ja 
tomaattia kolmella tapaa
Paahdettua bataatti salaattia ja 
tahinikastiketta
Viherversosalaattia  ja sitruuna 
vinegrettiä
Saaristolaisleipää, levitettä ja 
voita 
Vaihtoehtoisesti yksi 
pääruoka:  
Ylikypsää naudanposkea, 
punaviinikastiketta, 
paahdettuja perunoita ja 
hunajapaahdettuja porkkanoita 
tai
Grillattua siikaa, uusia 
perunoita, hunajapaahdettuja 
porkkanoita ja 
valkoviinikastiketta
Kahvia/teetä  
55 € / henkilö  
Sama menuvalinta koko 
ryhmälle.

Juhlamenut 2022

Hääkakkuja
Mustikka-valkosuklaa juustokakku
Mango-juustokakku
Karpalo-juustokakku
Mustikka-valkosuklaatäytekakku 
RedVelvet-täytekakku 
Mansikkatäytekakku
Karpalo-kinuskisacher
6-8 € / hlö 
(häämenun yhteydessä, tilattava erikseen)

Sormisyötävää  
alkumaljojen kanssa
1 x savuporoleivos  
1 x kasvispatee saaristolaisleivällä  
1 x lohikolmio  
Hinta 5,50 € / henkilö / 2 lajia  
Hinta 7,50 € / henkilö / 3 lajia  

Iltapalavaihtoehdot
Salaatti ja piirakka  
valintanne mukaan:
Salaatit: 
Välimerellistä salaattia
Kinkkupastasalaattia
Aurajuusto-broilersalaattia
Piirakat:
Kylmäsavulohipiirakkaa
Savuporopiirakkaa
Feta-pinaattipiirakkaa 

Hinta 8 € / yksi salaattilaji + 
piirakkapala / henkilö
   
Sama salaatti- ja piirakkavalinta 
koko ryhmälle.  
Hinnat voimassa häämenun 
yhteydessä.  
Kaikkiin hintoihin sisältyy alv. 
                  



Tilat 
Rantamakasiinin tilavuokra on pe klo 18 - su klo 12 1500€ tai La klo 9.00 - su 12.00 950€  
Juhlien tuntimäärän ylittäessä 8 tuntia veloitamme 33 €/h/tarjoilija. 
Hinta sisältää kaitaliinat, servetit, kattaukset sekä loppusiivouksen. 
Valkoiset pöytäliinat 8 €/ kpl, laskutus kulutuksen mukaan.

Henkilömäärät  
Rantamakasiinilla paikat n. 90 ruokailijalle. Juhlat alkaen 85€ / hlö. Ei sisällä alkoholeja. 
Mikäli henkilömäärä on alle 40, lisäveloitus 3 €/henkilö.

Ruokavaliot 
Vieraiden erikoisruokavaliot on ilmoitettava viimeistään 7 vrk ennen tilaisuutta.

Juomat 
Kisakallion ravintolapalveluista vastaa yksinoikeudella Kisakallion Syke Oy A-oikeuksin. 
Rantamakasiini sekä ulkoalueet ovat Kisakallion Syke OY:n tarjoilu- ja anniskelualuetta. 
Noudatamme majoitus- ja ravitsemisliikkeen asetusta, alkoholilakia sekä muita lakeja ja  
viranomaismääräyksiä, joten omien alkoholijuomien tuonti ja nauttiminen ei ole sallittua Kisakallion alueella.

Musiikki 
Asiakas voi järjestää musiikin tai orkesterin itse. Taustamusiikki onnistuu kauttamme.

Majoitus juhlavieraille 
Majoitus hinta alk. 120 €/vrk/Katajarinteen huoneistohotellissa (max 2 hlöä) sis. aamiaisen. 
Perhehinta alk. 180 €/vrk/Katajarinteen twinhuone, 2 hh + 1 lisävuode (1–2 aikuista, 1–2 lasta). 
Hinnat sisältävät aamiaisen päärakennuksen Ravintola Sportissa 
Villa majoitus alk. 500 €/vrk. 
Huoneet ovat käytössä klo 16.00 alkaen tulopäivänä, huoneen luovutus lähtöpäivänä klo 12.00 mennessä.
 
Varaus ja varausmaksu 
Tilavarauksesta peritään ennakkovarausmaksu 500 €, joka huomioidaan loppulaskussa. 
Toivotamme teidät tervetulleiksi tutustumaan idylliseen Rantamakasiiniin ja sen tarjoamiin palveluihin teille. 
Varaukseen kuuluu lisäksi kaksi tapaamiskertaa, 1,5h / kerta.

Juhlafaktoja

Ota yhteyttä! 

Sari Kaila 
Ravintolapäällikkö 
sari.kaila@kisakallio.fi 

Sara Inkilä  
Keittiöpäällikkö  
sara.inkila@kisakallio.fi

Kisakallion Urheiluopisto
Kaarina Karin tie 4, 08360 LOHJA

asiakaspalvelu@kisakallio.fi   I    www.kisakallio.fi


