
 

 

 

 

 

Kompleksmajutus pulmapeo pidamiseks (sisaldab 40 inimese majutust, hommikusööki,  

10 tundi peosaali renti, hommikuse sauna renti), hind 1000 €. 

Majutuse lisakoht koos hommikusöögiga maksab 14 €. Lisakohti on võimalik panna kuni  

40 kohta. 

 

Pulmalaud I 

Pearoog: ahjuliha, ahjukartul, hapukapsas, kaste  

Külm laud: kartulisalat, rosolje, heeringas sibula ja hapukoorega, kala marinaadis, sült, 

kotlet, šnitsel, värske kurk ja tomat, täidetud munad, leivavalik, kohv/tee, morss 

Toidu kogus inimese kohta 1200 gr.  

Koht: 16 € 

Pulmalaud II 

Pearoog: Täidetud kanafilee peekoni ümbrisega, ahjukartul, hapukapsas, kaste 

Külm laud: juustuvalik, makra taignas dipikastmega, väikesed lõhe võileivad, kartulisalat, 

caesari salat, värske köögivili dipikastmega, paneeritud liha marinaadis, salaamirull(täidetud 

oliivi toorjuustuga), kala punases marinaadis, täidetud munad, vesi sidruniga, leivavalik, 

morss, kohv/tee 

Toidu kogus inimese kohta 1200 gr. 

Koht: 19,50 € 

 Menüüs on võimalik teha muudatusi vastavalt teie soovidele ja ise võib tuua toitude 

valmistamiseks vajalikke toiduaineid. Soovi korral koostame teile personaalse menüü. 

Alkoholi võib ise tuua.  

Alates 60 täiskasvanust pakume toitlustamisele 10 % hinnasoodustust 

Alla 5 aastased lapsed on tasuta (tingimusel, et ei vaja kohta lauas) ja 5-15 aastaste laste eest 

arvestame ½ koha hinnast.  

 

Šampuselaud puuviljadega: 3,20 €/koht, kui toote puuviljad ja šampuse ise 1,40 €/koht 

 

Lisavõimalused: Valged toolikatted+ lipsud+ paigaldus, 2,20 €/kate. Helitehnika rent, 25 €. 

Pulmakaare rent, 35 €. Teenindus peale kella 00.30, 15 €/tund. Pulmatordi teenindus, 20 €. 

Kaskedest kaar mõisa sissekäigu ja peosaali ukse juures, 25€. 

 

Broneeringu tingimused: ½ kogu kompleksi hinnast (500 €) kinnitab broneeringu ja see 

päev on peosaal, saun ja majutusruumid Teie päralt. Makse palume kanda Lilywhite OÜ 

arvele EE242200221035300635. Selgitusse palume märkida  kompleksmajutuse ettemakse 

ja peo kuupäeva. 

 ½ toitlustamise eelkalkulatsioonist soovime saada 1 nädal enne pidu ja selleks ajaks 

soovime saada ka  täpset kohtade arvu lauas.  

 Lõppmakse (tegelikult tarbitud teenused miinus ettemaksed) soovime saada peole järgneval 

päeval ja enne Teie majast lahkumist. Maksta saab kas sularahas või kaardiga. 

Pulmapidu Rogosi mõisas 


