
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RYHMÄMENUT 

 
Tervetuloa nauttimaan Viinitupa Vuorenmajan 

ainutlaatuisesta tunnelmasta Mäntänvuorelle! 

Kesäsesongin ja aukioloaikojen ulkopuolella olemme avoinna 

tilauksesta 10-35 hengen ryhmille. 

Seuraavilla sivuilla pääset tutustumaan erityisesti ryhmille 

suunnattuun tarjontaamme. Pyydämme valitsemaan koko ryhmälle 

saman menun ja toivomme ennakkotietoa mahdollisista ruoka-

aineallergioista hyvissä ajoin ennen tilaisuuden ajankohtaa. 

Viinit ja muut ruokajuomat myydään pulloittain. 

 

Vuorenmajalla on käytettävissänne seuraavat tilat: 

Sali max. 32 henkeä + takkahuone 6 henkeä 

Katettu terassi max. 50 henkeä 

Aurinkoterassi max. 50 henkeä 



 

VIINITUVAN SVEITSILÄINEN MENU 

 

Alkumaljana lasi kuohuviiniä tai talvikaudella Vuorenmajan hehkuviini 

*** 

Vuorenmajan alkupalalautanen 

marinoitua kuhaa saaristolaisleivällä 

kylmäsavulohta 

hirvenlihapullia ja metsäsienisalaattia  

Metsuri-punahomejuustoa 

Tete de Moine-juustoa 

*** 

PÄÄRUOKAVAIHTOEHDOT: 

FLAMMKUCHEN  

Ohuen pohjan päällä ranskankermakastike ja Vuorenmajan erinäiset täytteet. Flammkuchenit 

tuodaan pöytään tarjoilulaudalla valmiiksi paloiteltuna ja tarjoillaan pöytäkunnittain jaettavaksi. 

 

JUUSTOFONDUE 

Perinteiseen tapaan kuumaan juusto-viinimassaan kastettavaksi tarjoillaan maalaisleipää 

 

LIHAFONDUE 

Lihapalat kypsennetään öljypadassa ja nautitaan ranskalaisten, kylmien kastikkeiden 

ja säilykekasvisten kera 

 

RACLETTE 

Raclette-juustoa sulatetaan pöytägrillissä ja nautitaan perunoiden sekä erilaisten 

grillattavien ja kasvislisukkeiden kera 

 

*** 

Kahvi & sveitsiläistä suklaata 

 

Hinnat per henkilö (väh. 10 hengelle): 

kun pääruokana: 

 

Flammkuchen 30.- € 

Juustofondue 38.- € 

Lihafondue 48.- € 

Raclette 42.- € 



 

FLAMMI-FESTIVAL 

 

Keski-Euroopan vastaus pizzalle; "Flammkuchen" eri täytteillä. Flammkuchenin ohuella, 

hiivattomalla taikinapohjalla on hapankerma-

kastike ja päällä erilaisia täytteitä; esim. 

savupekoni ja sipuli, kylmäsavulohi ja tilli tai 

feta&punasipuli&oliivi. Flammkuchenit tuodaan 

pöytään tarjoilulaudalla valmiiksi paloiteltuna ja 

tarjoillaan pöytäkunnittain. Oikein hyvä ystävä 

valkoviinien ja varsinkin Rieslingin kanssa! 

 

Alkumaljana lasi kuohuviiniä tai talvikaudella Vuorenmajan hehkuviini  

*** 

Alkuruokavaihtoehdot: 

 

*Rucola-tomaatti-parmesaanisalaatti 

*Talvisalaattia, paistettuja herkkusieniä ja pekonia 

*Meloniveneet ilmakuivatun kinkun kera 

*Paahdettu valkosipulikeitto 

*** 

Erilaisia Flammkucheneita tarjoiltuna pöytäkunnittain 

 

Hinta   22,50 € / henkilö 

 

 

JÄLKIRUOKIA YHDISTETTÄVÄKSI KAIKKIIN MENUIHIN: 

 

Kahden suklaan mousse 

Riesling-viinivanukas 

Kinuskinen Pannacotta 

Marjahilloke ja vaniljajäätelö 

Paahtovanukas 

Tiramisu 

Juustokakku à 7.50 

 

Pieni juustolautanen à 9.50 



 

Viinitupa Vuorenmajan makumatka Eurooppaan: 

 

Menu 1 - Saksa 

    

Samettinen perunakeitto ja pretzeliä 

*** 

Porsaan varraspaistia, olutkastiketta, spätzleä ja omenaista punakaalta  

*** 

Rote Grütze - marjahilloketta ja vaniljajäätelöä 

 

29.- eur/henkilö 

 

 

Menu 2 - Ranska 

 

Sipulikeitto  

*** 

Vuorenmajan perinteinen Burgundin lihapata ja villiriisiä 

*** 

Calvados-omenat ja kanelivaahto 

 

31.- eur/henkilö 

 

 

Menu 3 - Italia 

 

Melonia, parmankinkkua ja rucolaa 

*** 

Lasagne al forno 

*** 

Tiramisu 

 

30.- eur/henkilö 

 

 

Menu 4 - Sveitsi 

 

Vuonankaalisalaattia, paistettuja herkkusieniä ja krutonkia 

*** 

Naudanlihakääryleitä, punaviinikastiketta ja röstiperunaa 

*** 

Kahden suklaan mousse 

 

33.- eur/henkilö 



 

Menu 5 - Itävalta 

 

Mausteista kurpitsakeittoa 

*** 

Aito Wieninleike, persilja-pottuvoita ja vihersalaattia 

*** 

Omenastruudelia ja vaniljakastiketta 

 

35.- eur/henkilö 

 

 

Menu 6 - Suomi 

 

Metsäsienikeittoa 

*** 

Hirven paistia puolukkakastikkeella  

uunijuureksia ja rosmariini-perunakakkua 

*** 

Kermassa haudutettua leipäjuustoa ja lakkahilloa 

 

35.- eur/henkilö 

 

 

Menu 7 - Espanja 

 

Tomaattisalaattia Serrano-kinkulla 

*** 

Paella valenciana 

***  

Crema Catalana 

 

33.- eur/henkilö 

 

 

Menu 8 – Veden antimia 

 

Katkarapucocktail salaattipedillä 

*** 

Kuhaa Hollandaisekastikkeella, tilliperunaa ja vihanneksia 

*** 

Valkoviinijäädyke ja kirsikkahilloke 

 

38.- eur/henkilö 

 

 

PYYDÄ TARJOUS MENUSTA OMALLA ALKU-, PÄÄ- JA 

JÄLKIRUOKAYHDISTELMÄLLÄ! 



 

Viinitasting-paketit 

 

Rieslingiä kuivasta makeaan 

Aloitamme matkan Rieslingin kiehtovaan maailmaan kuivalla kuohuviinillä ja 

päädymme makeaan jälkiruokaviiniin. Sisältää 5 eri Rieslingiä Saksan eri 

alueilta (à 75cl) ja ”laudallisen” pientä naposteltavaa; leikkeleitä, makkaroita, 

juustoja, oliiveja, pikkukurkkuja, tomaatteja, hedelmiä, suolakeksejä ja leipää. 

 

Pakettihinta 340€ (sopiva n. 6-10 hengelle; 5 pulloa viiniä) 

 

Spätburgunder—värisuora 

Tutustumme Spätburgunder-rypäleen (Pinot Noir) monipuoliseen käyttöön 

maistellen kolme viiniä valkoisesta punaiseen. Sisältää 3 eri viiniä Saksan eri 

alueilta (à 75cl) sekä leipäpohjaisia cocktailpaloja täytteinään lihaa, kalaa, 

juustoa ja kasviksia. Tarjolla myös vettä sekä alkoholittomana vaihtoehtona 

viinille rypälemehua. 

 

Pakettihinta 240€ (sopiva n. 6-10 hengelle; 3 pulloa viiniä) 

Burgundilaissuora 

Matka johdattelee erilaisten burgundilaisrypäleiden maailmaan maistellen 

kolme kuivaa valkoviiniä burgundilaisperheestä; Auxerrois, Grauburgunder ja 

Blanc de Noir. Viinien kyytipojaksi tarjoamme erilaisia Flammkucheneita 

täytteinään lihaa, kalaa ja kasviksia. Tarjolla myös vettä sekä 

alkoholittomana vaihtoehtona viinille rypälemehua. 

 

Pakettihinta 170€ (sopiva n. 6-8 hengelle; 3 pulloa viiniä) 

 

  Kolmen laakson kuivat Rieslingit 

Tämä maistelu vie kuivien Rieslingien maailmaan kolmelta eri 

Saksan alueelta; Mosel, Nahe ja Rheingau. Viinien kyytipojaksi 

tarjoamme erilaisia Flammkucheneita täytteinään lihaa, kalaa ja 

kasviksia. Tarjolla myös vettä sekä alkoholittomana vaihtoehtona 

viinille rypälemehua. 

 

Pakettihinta 180€ (sopiva n. 6-8 hengelle; 3 pulloa viiniä) 

 


