Plaza Weddings
149 € (asom 129 €) / henkilö
Yli 100 henkilön tilaisuudet 119 € (asom 99 €) / henkilö
Yli 200 henkilön tilaisuudet 99€ (asom 89€) / henkilö

Lapset 0 - 7 v. veloituksetta
Lapset 8 – 17 v. 25 €
Voimassa 25 – 800 henkilölle 31.12.2019 asti

Sisältää:
 Tervetuliaisjuoman 12 cl kuohuviiniä
 Kolmen ruokalajin illallisen
 Ruuan yhteydessä 3 lasillista talon viiniä 12cl tai 3 olutta 0,33l sekä vedet ja virvokkeet
 Kahvi tai tee
 Juhlakattauksen: Valkoiset pöytäliinat, kangasservetit ja kynttilät ruokailupöytiin
 Naulakon sekä naulakkovahdin yli 60 henkilön tilaisuuksiin
 Häähuoneen morsiusparille: huoneessa samppanjapullo, aamiainen huoneeseen tarjoiltuna ja
late check out
 Puheäänentoiston tarvittaessa
 Esiintymislavan tarvittaessa
 Ravintolasali käytössänne klo 16:00 - 23:00
 Kirjastobaari ja Juhon-salin jatkoja varten klo 23:00 - 02:30
 Sopimushinta huoneista häävieraillenne erillisellä varauskoodilla, hintaan sisältyy late check
out ja aamiainen
 Yhden tutustumiskäynnin Plazaan 1h

Lisäpalveluna mm.
 Runsas Buffet ruokailu + 10 € (tilattavissa 25 – 800 henkilölle)
 Karkkibuffet 5 €/ hlö hääkakun lisäksi
 Hääkarkit pöytiin katettuna 4 €/ hlö
 POP UP Alttari hotellin tiloihin, esim. Juhon Saliin 1200 € sisältää tilan, liinoitetun
alttaripöydän, alttarikukat, tilan muokkaamisen vihkikuntoon ja taustakankaan alttarille
 Koristelut ja pöytäkukat
 Esiintyjät ja äänentoisto
 Design palvelut sis. häiden visuaalinen suunnittelu kutsusta kiitokseen
 Kuljetuspalvelut
 Leikkihuone lapsille ja leikittäjä
 Cocktail-vastaanotto ennen tilaisuutta jossa tarjolla pientä suolaista ja kuohuviiniä
 Avec-kärry ja drinkkiliput
 Pre Dinner edellisenä iltana läheisille
 Juhlatilan tunnelmavalaistus
 Huputetut tuolit 5 €/ tuoli
 Lisäkäynnit suunnittelua varten 50 €/ kerta
 Ravintola yksityiskäytössä
 Huomioi myös helppo All in One –paketti (+40 € pakettihintoihin)

Pohjola-menut pöytiin tarjoiltuna 25 - 250 henkilölle:
POHJOLA1
Silakkaa, juuripersiljaa ja mallasta [L]
***
Yön yli haudutettua naudanlihaa, murskattua perunaa, ruskistettua voita ja pippurikastiketta [L, G]
***
Hääkakku valinnan mukaan
(voidaan tarjoilla paloina pöytiin tai kokonaisena buffetista)

POHJOLA 2
Maa-artisokkakeittoa ja savumantelia [L, G]
***
Hirvenlapaa, valkosipuliperunaa ja
riistakastiketta [L, G]
***
Hääkakku valinnan mukaan

(voidaan tarjoilla paloina pöytiin tai kokonaisena buffetista)

POHJOLA 3
Pikkelöityä sipulia, perunakrokettia ja mustaviinimarjaa [L]
***
Paahdettua lohta, kermaista kyssäkaalia ja voikastiketta [L, G]
***
Hääkakku valinnan mukaan
(voidaan tarjoilla paloina pöytiin tai kokonaisena buffetista)

POHJOLA 4
Ahventa ja paahteista kalalientä [L, G]
***
Rapeaa karitsan kylkeä, paahdettua perunaa ja paistinlientä [L, G]
***
Hääkakku valinnan mukaan
(voidaan tarjoilla paloina pöytiin tai kokonaisena buffetista)

L = laktoositon, G = gluteeniton, Eritysruokavaliot huomioidaan

Buffet 25 – 800 henkilölle:
MERI & SAARISTO (+10€)
Raikasta vihersalaattia
Kirkasta perunasalaattia
Paahdettuja kotimaisia juureksia,
siemeniä ja kvinoaa

Katkarapucaesarsalaattia ja paahdettua mallasleipää
Myskikurpitsaa, papuja ja vuohenjuustoa
Lohiterriiniä ja kirjolohenmätiä
Rantakalaterriiniä ja tillimajoneesia
Sinappi- ja valkosipulisilakkaa
***
Paahdettua siikaa, kukkakaali-perunapaistoista ja sitruuna- voikastiketta
tai
Yön yli kypsytettyä Ahvenanmaan karitsaa, murskattua perunaa ja tattikermakastiketta
(toinen pääruoka 8 €/ henkilö)
***
Hääkakku valinnan mukaan

Buffet 25 – 800 henkilölle:
RIISTA & METSÄ (+10 €)
Raikas vihersalaatti ja Plazan sinappikastiketta
Kuusenkerkällä ryhditettyä perunasalaattia
Sienisalaatti metsäsienistä
Savustettua kokonaista siikaa ja rakuuna hapankermaa
Rantakalaa ja tillimajoneesia
Rapeaa ankkaa, päärynää, lehtikaalia ja romainesalaattia
Hirvipateeta, punaherukkaa ja kuusenkerkkää
***
Ylikypsää vasikanrintaa, säräjuureksia ja sienimuhennosta
tai
Paahdettua turskanpyrstöä, paahdettua maa-artisokkaa ja voikastiketta
(toinen pääruoka 8 €/ henkilö)
***
Hääkakku valinnan mukaan

Lisätilauksesta All in One -paketti + 40 €/ hlö
Juustolautanen (pöytiin tarjoiltujen menujen kanssa)
tai
Runsas buffet ruokailu yhdellä pääruoalla
Avec kahvin kanssa
Miedot juomat ruokailun aikana pöytiin tarjoiltuna (2 h)
Yöruoka valinnan mukaan

Lisätilauksesta yöbuffet 18 €/ henkilö
Plaza Caesarsalaattia [L,G]
Pikanttia kaalisalaattia [L,G]
Paistettuja tuoremakkaroita [L,G]
Kikhernepyöryköitä ja jogurtti-kurkkukastiketta [L,G]
Lohkoperunoita ja fermentoitua chilisuolaa [L,G]
Lisukkeina: majoneesia, ketsuppia, sinappia, kuivattua sipulia ja kurkkusalaattia

Lisätilauksesta yönaposteltava 15 €/ hlö
Juustoja, hilloja ja keksejä
Perunalastuja ja paahdettua valkosipulihapankermaa [L,G]
Suolapähkinöitä [L,G]
Juureslastuja [L,G]
Vaahtokarkkeja [L,G]
(Tuotteemme ovat laktoosittomia ja gluteenittomia, pois lukien kakku, piirakat, juustot ja leivät)

Yhteistyökumppaneita:
Hääkuvaus

Elina Manninen elina@elinamanninen.com
Aki Rask aki@akifoto.fi (myös videokuvaus)

Hää- ja juhlasuunnittelu

Pertti Huhtilainen, www.divine.fi , pertti.huhtilainen@divine.fi

Hääkimput ja vieheet

Pertti Huhtilainen

Ohjelma, bändit, DJ:t

www.revoltti.fi, www.magnumlive.fi, www.tapaus.fi,
www.stepupagency.fi

Tekniikka

www.revoltti.fi

Hääauto

info@helsinkilimo.com

Kuljetukset

Menevä tai Helsinki Limo Oy

Kiertoajelut vieraille

Strömma Finland, sales@stromma.fi

Täydelliset Häät Plazassa
Pidämme Teistä huolen

