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Ruokailuja pienemmille ja suuremmille 

ryhmille 

Ravintola Niinipuu tarjoaa juhliinne tunnelmalliset tilat ja maukkaat 

tarjoilut toiveidenne mukaan. Järjestämme niin syntymäpäiviä, 

sukukokouksia, kiertomatkojen ruokailuja kuin yritystilaisuuksia. 

Ruokailut järjestetään touko-syyskuussa ravintolan vintillä. Vintiltä löytyy tilaa 120:lle 

hengelle. Loka-huhtikuussa palvelemme ryhmiä ravintolan alakerrassa. Alakertaan 

mahtuu mukavasti ruokailemaan 26 henkeä. Pyydämme ilmoittamaan kaikki ruoka-

aine allergiat etukäteen. 

 

 

Kahvitusvaihtoehdot 

1. Kahvi makealla kahvileivällä 

7,50 € / hlö 

Kahvia ja talossa alusta loppuun leivottua makeaa kahvileipää. Myös gluteeniton, 

laktoositon tai maidoton kahvileipä mahdollisia ennakkoon tilatessa. 

Sisältää kahvin/teen, makeaa kahvileipää ja santsikupit. 12 – 120 henkilölle. 

Minimilaskutus 90 €. 

2. Kahvi suolaisella kahvileivällä 

7,50 € / hlö 

Kahvia ja talossa alusta loppuun leivottua suolaista kahvileipää.  Myös gluteeniton, 

laktoositon tai maidoton kahvileipä mahdollisia ennakkoon tilatessa. 

Sisältää kahvin/teen, suolaista kahvileipää kahvileipää ja santsikupit. 12 – 120 

henkilölle. Minimilaskutus 90 €. 

 

  

mailto:paula@okkola.fi


  Päivitetty 15.2.2023 
  Voimassa toukokuun 2024 loppuun saakka 

Okkolan lomamökit ja ravintola Niinipuu  www.okkola.fi 
0500 259 378  Hinnasto voimassa 2023 toukokuun loppuun 
paula@okkola.fi  Hinnat sisältävät alv. 

Ruokavaihtoehdot 

1. Keittolounas 

22 € / hlö 

sis. keiton lisäksi 2 salaattia, vettä, itsepantua kotikaljaa maltaista, kahta erilaista 

talossa leivottua leipää, kahvin / teen, marjakiisselin. 

12 – 120 henkilölle. Minimilaskutus 264 €. 

Keittovaihtoehdot (koko ryhmälle valittava sama keitto): lohikeitto, lihakeitto, 

kasviskeitto, kanakeitto 

 

2. Lossarin pöytä 

26 € / hlö 

Sisältää: 2 erilaista salaattia, 2 kylmää kalaherkkua, pääruoan, kahta erilaista talossa  

leivottua leipää, itsepantua kotikaljaa maltaista, kahvin / teen, jälkiruoan. 

12-120 henkilölle. Minimilaskutus 312 €. 

Pääruoka ja jälkiruoka valitaan tilauksen yhteydessä allaolevasta listasta. Koko 

ryhmälle on valittava sama pääruoka ja sama jälkiruoka. 

 

3. Pehtoorin pöytä 

32 € / hlö 

Sisältää: 4 erilaista salaattia, 3 kylmää kalaherkkua, pääruoan, 3 erilaista leipää, 

itsepantua kotikaljaa maltaista, kahvi/tee, jälkiruoka 

12-120 henkilölle. Minimilaskutus 384 €. 

Pääruoka ja jälkiruoka valitaan tilauksen yhteydessä allaolevasta listasta. Koko 

ryhmälle on valittava sama pääruoka ja sama jälkiruoka. 
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4. Okkolan pitopöytä 

45 € / hlö 

Sisältää: 5 erilaista salaattia, 4 kylmää kalaherkkua, pääruoan, 3 erilaista leipää, 

itsepantua kotikaljaa maltaista, itsetehtyä Louhisaaren juomaa oman puutarhan 

mustaherukanlehdistä, kahvi/tee, jälkiruoaksi mustikkakukkoa ja vaniljavaahtoa. 

12-120 henkilölle. Minimilaskutus 540 €. 

Pääruoka valitaan tilauksen yhteydessä allaolevasta listasta. Muista paketeista 

poiketen Okkolan pitopöydässä jälkiruokana on mustikkakukkoa ja vaniljavaahtoa. 

Koko ryhmälle on valittava sama pääruoka. 

 

Ruokalista (koko ryhmälle valittava sama) 

Pääruoka 

• Kokonaisena paistettu kassler-paisti 

• Lihapullat 

• Uunilohi 

• Burgundinpata 

Jälkiruoka 

• Marjakiisseli 

• Vispipuuro 

• Marjapiirakka 
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Lisäpalvelut 

• Kuohuviinilasilliset alkuun 7 € /hlö 

• Juttutuokio talonväen kanssa toivotusta aiheesta 25 min / 45 €. 

• Hyvinvointipolkukierros: tarinoita metsästä ja saaresta 

• oppaan kanssa: 120 € / ryhmä (max 20 henkeä / ryhmä) 

• omatoimisesti: ilmainen 

 

Bussikuski syö meillä aina ilmaiseksi. Mahdollinen erillinen matkaopas syö ilmaiseksi 

yli 32 asiakkaan ryhmässä. Kaikki hinnat ovat arvonlisäverollisia. Hinnat voimassa 

vuoden 2024 toukokuun loppuun. 

 

Muita ryhmäkohteita Puumalassa ja saaristossa 

• Hanhiniitty, kyläsepän paja. Myyntinäyttely ja taontanäytöksiä tilauksesta. 

Kävelymatkan (200 metrin) päässä meiltä. 

• Liehtalanniemen museotila. 

• Sahanlahti resort. 

• MS Kaunis Veera. Maisemaristeily tai ryhmän kuljetus esimerkiksi Okkola – 

Sahanlahti tai Okkola-Puumalan keskusta. Laivassa A-oikeudet. 

Kokonaiskapasiteetti 80 hlö, sisätilakapasiteetti 40 hlö. 

• Lasinpuhaltamo Lasiruusu 

• Mirrin ja Mintun puutarha 

• Pistohiekka 

 

Tutustu Puumalan koko ryhmätarjontaan www.visitpuumala.fi 
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