Pakkumine peo korraldamiseks Loona mõisas
Tellija:
Aeg: 2016 aasta
Planeeritud külaliste arv: 50

TOITLUSTUSE PAKKUMINE
Menüü valikud

Kogus inimese kohta

Päevakohaselt dekoreeritud tervituslaud
Soolane/magus krõbe küpsetis

60g

Pearoog (valida üks menüü kogu seltskonnale)
Klassikaline sealihapraad
Lestafilee või forellifilee
Metsseapraad
Saaremaine lambapraad

200g

Pearoa lisandid
Ahjukartul
Ahjuköögiviljad
valida 2-3 erinevat (valikus peet, porgand, kaalikas,
juurseller, porru, küüslauk, ürdid)
Toorsalat köögiviljadest
valida 2 erinevat (valikus jääsalat, lehtsalat tomat, kurk,
paprika, porru, hurmaa, granaatõun, melon, maitseroheline)
Külmlaud (valida kuni 6 erinevat, lisaks kaste)
Salatid
kartulisalat
oa-singisalat
suitsukana-pastasalat
Kalasaadused
lõheroosi- või soolasiiavaagen
heeringafileevaagen
kalafilee marinaadis
(paneeritud, praetud ja punases või valges marinaadis kalafilee)
Lihatooted
singirullid juustutäidisega
kanarullid täidisega
vürtsikad hakklihapallid

200g
180g

80g

150g

35g
80g
50g
50g

Suupisted
täidetud munad
täidetud tomatid (vürtsikad)
köögiviljakangid dipikastmega
marineeritud kurk
Tarrendid
klassikaline sült
kana-köögiviljatarrend
keeletarrend
Kastmed
kohapeal valmistatud majonees
karulauguõli
kadakasiirupiga õlikaste

50g

50g

30g

Laualt ei lõpe värske leib, ürdivõi ja maitsevesi.

Hinnakiri
Toitlustamise hinnad sisaldavad peoruumide renti ja käibemaksu (20%).
Toitlustamise hinnad ei sisalda alkoholi ja torti.

Tervituslaud, seapraad,
lisandid, külmlaud, kohv,
tee.
Tervitusaud, lestafilee,
lisandid, külmlaud, kohv,
tee.
Tervituslaud,
metsseapraad, lisandid,
külmlaud, kohv, tee.
Tervituslaud, lambapraad,
lisandid, külmlaud, kohv,
tee.

Hind inimese kohta
buffet-laud
lauda
teenindamisel
25,20 €
29,40 €

Hind 50-le inimesele
buffet-laud
lauda
teenindamisel
1260 €
1470 €

27,80 €

32,00 €

1390 €

1600 €

29,40 €

33,60 €

1470 €

1680 €

32,30 €

36,80 €

1615 €

1840 €

Alkohoolsed joogid
Loona mõis pakub peo puhul erihinnaga paketti, mis on soodsam, kui tavapärased
restoranihinnad ja võrreldav kaubanduse jaemüügi hindadega. Jookide valikus lepime
omavahel eelnevalt kokku. Meie püsivad koostööpartnerid Saaremaal on Tridens Kuressaare
Kaubalao OÜ ja Ensert OÜ.
Tortide hinnad alates 17.00 €/kg.
Soovitame Talia OÜ ja Vanalina kohvikut.

MAJUTUSE PAKKUMINE
Mõisa külalistemaja
Toa tüüp
Pruutpaari tuba
Superior tuba
Kahene tuba
Ühekohaline tuba
Külalistemajas kokku
Lisakohad kokku
Majutuskohti mõisamajas
koos lisakohtadega
Aidamaja
Magamiskambri narid
Ärklikorruse voodid
Lisakohad
Aidamajas kokku
Majutuse hind 50-le

Tubade
arv
1
2
7
1
11

1
1

Inimeste
Tavahind
arv toas
2
78€
2
78€
2
65€
1
35€
21
724€
7
22€
28 (sh
pruutpaar)
12
7
3
22

25€
27€
22€

Pulmahind
tasuta
70€
58€
32€
20€

20€
22€
18€

Hind
kokku
0€
140€
406€
32€
578€
140€
718€

240€
154€
54€
448€
1166€

Kõik majutuse hinnad sisaldavad käibemaksu (9%) ja hommikusööki.
Peo puhul reserveerime Teile kogu mõisakompleksi. Mõisahäärber koos restoraniga,
klaverisaal, hotelliosa ja avar pargiala on piduliste kasutuses peopäeval alates kella 12:00
kuni peole järgneva päeva kella 12:00-ni.

LISATEENUSED
Koostöös partneritega pakume lisateenuseid muutmaks teie pulmapeo meeleolukaks ja
omanäoliseks. Pakutavate teenuste hulka kuuluvad:
• peoruumide dekoreerimine – partneriteks Peopärl, Kristiina Lillepood, Kuressaare
Kultuurivara (toolikatted)
• muusikaline teenindamine
• fotograafid
• loodusmatkade korraldamine teisel päeval.

Maksetingimused
1. Teenuse ja kuupäevade kinnitamiseks tasutakse ettemaks 15% arvestuslikust
toitlustamise hinnast. See summa arvestatakse lõppsummast maha.

2. Hiljemalt 2 nädalat enne pidu täpsustatakse külaliste arv ja teenuste loetelu.
Täpsustuste alusel väljastatakse arve lõppsummale, millest on maha arvatud
ettemaksuks tasutud summa.
3. Vajadusel arveldatakse lisandunud teenuste eest 7 päeva jooksul peale peo
toimumist.
4. Teenuse osutaja jätab endale õiguse hindade korrigeerimiseks, kui pulmapeo
toimumise ajaks on võrreldes pakkumise tegemise ajaga tooraine hinnad tõusnud
enam, kui 10%.

Annulleerimise tingimused
1. Kuni ettemaksu tasumiseni ei ole kuupäeva broneering siduv. Peale ettemaksu
tasumist ei ole teenuse tasuta annulleerimine võimalik. Küll aga saab vajadusel
kuupäeva muuta ühe aasta piires.
2. Teenuse annulleerimisel kuni 100 päeva (k.a.) enne teenuse alguskuupäeva jääb
bürookuludeks 10% ettemaksu summast.
3. Teenuse annulleerimisel 45 – 99 päeva (k.a.) enne teenuse alguskuupäeva jääb
bürookulude katteks 100% ettemaksu summast.
4. Teenuse annulleerimisel 44-14 päeva (k.a.) enne teenuse alguskuupäeva
arvestatakse kulude katteks 100% arvestuslikust toitlustuse summast.
5. Teenuse annulleerimisel 1-15 päeva (k.a.) enne teenuse alguskuupäeva jääb kulude
katteks 100% arvestuslikust toitlustuse ja majutuse hinnast.

Katrin Trumann
RMK Loona mõisa külalistemaja
tegevjuht
+ 372 5347 6336
katrin@loonamanor.ee

