
Hämeenkylän kartanon hääpaketit

Riistabuffet
alk. 82 € / hlö 

Riimihärkää, marinoitua selleriä ja 
rapeaa perunaa 
Havuilla savustettua lohta, 
palsternakkalastuja ja savujogurttia 
Palvattua porsasta, pikkelöityä 
suippokaalia ja sinapinsiemeniä 
Ruskajuustoa, uunitomaatteja ja 
krassiyrttejä 
Balsamico-marinoituja kauden 
sieniä ja friteerattua shalottisipulia 
Pepinetti-pastasalaattia, 
paahdettua kurpitsaa ja 
pinaatinversoja 
Sydänsalaatteja, Peltolan blue-
sinihomejuustoa ja yrttisiä 
krutonkeja 
Sesongin vihersalaatteja ja 
valkoherukkavinegrettiä 

Keitto
Kermaista suppilovahverokeittoa 
Kartanon maalaisleipää ja vatkattua 
kirnuvoita
 
Pääruoka +10€/hlö 
(lautasannoksina, pöytiin 
tarjoiltuna)
Ankkaa Vaskiosta, glaseerattua 
naattiporkkanaa, perunahelmiä ja 
vadelma-punaviinikastiketta

Hääkakkua, kahvia ja teetä

Perinteinen hääbuffet 
alk. 72 € / hlö

Savustettua lohta, versosalaattia ja 
sitruunakreemiä 
Luomunaattiporkkanaa, kotimaista 
vuohenjuustoa ja versosalaattia 
Palvattua porsasta, pikkelöityä 
suippokaalia ja sinapinsiemeniä 
Ruskajuustoa, uunitomaatteja ja 
krassiyrttejä 
Pepinetti-pastasalaattia, paahdettua 
kurpitsaa ja pinaatinversoja 
Mätimoussella täytettyjä tuulihattuja 
Käsinkuorittuja katkarapuja, 
varhaiskaalia ja tillinkukkaa 
Ohrahelmiä, sitruunafenkolia ja 
pikkelöityä retiisiä 
Vihersalaatteja, kuivattua tomaattia 
ja shamppanja-vinegrettiä

Keitto 
Perinteinen kermainen lohikeitto 
Mallasleipää ja vatkattua kirnuvoita

Pääruoka, myös buffetista 
Marmoroitua härkää, krossattua 
perunaa, paahdettuja juureksia ja 
punaviinikastiketta 

Hääkakkua, kahvia ja teetä

Saaristolaisbuffet
alk. 82 € / hlö 

Lämminsavustettua siikaa, 
mummonkurkkuja ja tillimajoneesia 
Sokerisuolattua nieriää, päivärinteen 
ruislastua ja keltuaiskreemiä 
Sillivalikoima, kirnuvoita ja 
keitinperunoita 
Mätimoussella täytettyjä tuulihattuja 
Rosalalimppua, lohirilletteä ja 
kaprista 
Käsinkuorittuja katkarapuja, 
varhaiskaalia ja tillinkukkaa 
Raikasta romainea, kotimaisia 
juustoja,  mallaskrutonkeja ja 
sitrusaiolia 
Sesongin vihersalaatteja ja 
shamppanja-vinegrettiä

Keitto 
Kartanon kalakeittoa kotimaisista 
järvikaloista 
Mallasleipää ja vatkattua kirnuvoita

Pääruoka +10€/hlö 
(lautasannoksina, pöytiin 
tarjoiltuna)
Taimenta Puruvedeltä, 
vehnärisottoa, valkoista parsaa ja 
tummaa valkoviinikastiketta

Hääkakkua, kahvia ja teetä

Sadonkorjuubuffet
alk. 72 € / hlö

Luomunaattiporkkanaa, kotimaista 
vuohenjuustoa ja versosalaattia 
Mesiangervolla maustettuja 
vihanneksia ja rautayrtin kukkia 
Grillattua kesäkurpitsaa, 
ravunpyrstöjä ja kruunutillikastiketta 
Paahdettua kiviarinaleipää, 
tomaatticoncassea ja tryffelikreemiä 
Marinoitua vihreää ja valkoista 
parsaa, tuoretta rucolaa ja 
pinjansiemeniä 
Ohrahelmiä, sitruunafenkolia ja 
pikkelöityä retiisiä 
Lehtikaalia, maalaisleipäkrutonkeja, 
parmesanjuustoa ja 
valkosipulikastiketta 
Sesongin vihersalaatteja ja 
sherry-vadelmavinegrettiä
 
Keitto  
Kuohkeaa mustajuurikeittoa 
Kartanon maalaisleipää ja vatkattua 
kirnuvoita
 
Pääruoka +10€/hlö 
(lautasannoksina, pöytiin tarjoiltuna)
Spelttiä, Västerbotten-juustoa, 
kauden kasviksia Tammisaaresta ja 
lämmintä tomaatti-vinegrettiä
tai  
Karitsaa Ahvenanmaalta, 
persiljanjuurta, pikkelöityä 
kanttarellia ja madeira-
laakerinlehtikastiketta

Hääkakkua, kahvia ja teetä

Hääyöpaketti 

240€

Hintaan sisältyy:
  Majoitus kartanon sviitissä kahdelle henkilölle
  Kuohuviiniä ja virvokkeita
  Hemmottelulautanen
  Aamiainen huoneessa: kahvia/teetä, tuoremehua, vastapaistettuja croissanteja,   
 marmeladia, kartanon aamiaisleivät (liha ja kala) ja tuoretta hedelmäsalaattia
  Myöhäinen uloskirjautuminen klo 15.00 seuraavana päivänä

Sviiteissämme on kylpyamme, kylpyvaahtoa ja kylpytakit ja -tossut sekä Unikulman muhkeat moottorivuoteet ja untuvavuodevaatteet.

Hämeenkylän kartano 
Juustenintie 1, 01630 Vantaa | puh: 010 540 8350 | s-posti: hameenkylankartano@sodexo.fi 
www.hameenkylankartano.fi  | Myyntipalvelu puh: 010 540 7500 | s-posti: sales.hotels@sodexo.fi

Hääpakettien hintaan sisältyy: 
 8 tunnin tilavuokra juhlapäivänä klo 24.00 asti
 valittu hääbuffet
 kuohuviini alkumaljana (alkoholiton vaihtoehto sopimuksen mukaan)
 hääkakku sekä kahvi ja tee

Hämeenkylän kartanossa järjestät unohtumattomat häät ihastuttavassa kartanomiljöössä.

Lasten hinnat 4–12-vuotiaat: 50 % hääpaketin hinnasta
alle 4-vuotiaat: veloituksetta (alle 4-vuotiaita ei lasketa kokonaislukumäärään) 

Yli 60 hengen maksavan aikuisen tilaisuuksissa tarjoamme  
hääsviitin yhdeksi yöksi veloituksetta.


