
 

 

Pulmapidu Rogosi mõisas 

Rogosi Mõisa Külalistemaja kompleks pulmapeo pidamiseks sisaldab 40 inimese 

majutust, hommikusööki, 10 tundi peosaali renti, hommikuse sauna renti - hind 1000 €. 

Juhul, kui toitlustamine tellitakse mujalt, on kogu kompleksi hind 1500 €.  

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

30 kohta. 

 

Pulmalaud I 

Pearoog: ahjuliha, ahjukartul, vahuveinis hautatud hapukapsas musta ploomiga, 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, keedukartul, värske salat, kaste 

Külm laud: juustuvalik, makra taignas dipikastmega, väikesed lõhesaiad, kartulisalat, 

caesari salat kanaga, värske köögivili dipikastmega, paneeritud liha marinaadis, täidetud 

salaamirullid oliivi toorjuustuga, kala punases marinaadis, täidetud munad, leivavalik, 

morss, vesi sidruniga, kohv/tee 

Toidu kogus inimese kohta 1200 gr. 

Koht: 19,50 € 

 

 

Pulmalaud III 

Pearoog: lihavardad sea- ja kanalihast, ahjukartul, vahuveinis hautatud hapukapsas musta 

ploomiga, BBQ kaste 

Külm laud: suitsulõheroosid, täidetud salaamirullid oliivi toorjuustuga, 

sinihallitusjuustuga täidetud šampinjonid, juustu-viinamarjasalat, kreeka salat feta 

juustuga, valge kala marinaadis, täidetud munad, suitsukanakreemiga leivakorvikesed, 

väikesed lihapallid mädarõikakastmega, paneeritud liha marinaadis, leivavalik, morss, 

maitsevesi, kohv/tee 

Toidu kogus inimese kohta 1200 gr. 

Koht: 24 € 

 

 

Menüüs on võimalik teha muudatusi vastavalt Teie soovidele ning soovi korral koostame 

Teile personaalse menüü. Pulmalauda võib kaasa tuua oma alkoholi. Kaasatoodud 

alkohoolseid jooke meie teenindajad ei serveeri. Alkohoolsete jookide teenindust saab 

lisateenusena juurde osta. 

 



 

 

 

 

 
 

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 

 

Lisateenused:  

 Valged toolikatted + lipsud + paigaldus - 2,20 €/kate  

 Riidest valged salvrätid - 0,50 €/tk 

 Helitehnika rent - 25 € 

 Pulmakaare rent - 35 € 

 Kaskedest kaar mõisa sissekäigu ja peosaali ukse juures - 20€ 

 Teenindus peale kella 00.00 - 20 €/tund 

 Pulmatordi teenindus - 30 € 

 Kaasatoodud alkoholi teenindus - 50 € 

 Peosaali lae kaunistamine LED tuledega - 25 € 

 „Hangover “ hommikuseljanka - 2 €/in 

 Sooja toidu buffee marmiitidel - 0 € 

 

 

Broneeringu tingimused:  

 

Ettemaks 50% kogu kompleksi hinnast (500 €) kinnitab broneeringu ning see päev on 

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

arveldusarvele EE242200221035300635. Selgitusse palume märkida  kompleksmajutuse 

ettemakse ja peo kuupäeva. 

 

Hiljemalt 1 nädal enne peo toimumist palume kinnitada külaliste lõpliku arvu ning 

menüüvalikud. Selleks ajaks palume tasuda ka 50% toitlustamise maksumusest. 

 

Lõppmakse (tegelikult tarbitud teenused miinus ettemaksed) soovime saada peole 

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

 

 

Rogosi mõisa kollektiiv omab pikaajalist kogemust pulmade korraldamises ja 

planeerimises. Ideaalse pulmapäeva korraldamiseks on kõik ideed ja mõtted oodatud ning 

meie meeskond aitab Teil neid teostada.  
   
 

Pulmapidu Rogosi mõisas 


