Lappeen Ruustinna Oy
Juhlapalveluravintola Lappeen Ruustinna Oy toimii Lappeen vanhan Rovastinpappilan
tiloissa Lappeenrannan keskustassa.
Pappila rakennettiin vuosina 1871 – 1873 ja sen arkkitehtuuri noudattaa ajalle tyypillistä
pappilan kaavaa.
Lappeen Ruustinna Oy:n avatessa ovet 1.9.2005 täysin entisöidyissä tiloissa, asiakas
paikkoja on seitsemässä eri salissa yhteensä 150. Ravintolamme on varusteltu nykyaikaisin
kokousvälinein ja anniskeluoikeuksin.
Menuvaihtoehdot ja Juomasuositukset erillisellä liitteellä
Musiikki:
Yhdessä salissa on käytettävissä kaunis hybridipiano / kosketinsoitin, langaton mikrofoni ja
kysy tarvittaessa muuta musiikintoisto mahdollisuutta.
Mahdollisen orkesterin asiakas kustantaa itse, sekä orkesterin ruokailut. Orkesterin paikalle
tulon sovimme erikseen. Soittimet ja koristeet ym. on siirrettävä pois juhlayönä.
Eteispalvelu:
Erillisensopimuksen mukaan 2,00 euroa / henkilö.
Muuta:
Kukat noutopöytään, pöytäliinat ja servetit kuuluvat hintaan.
Juhla-aika:
Ravintolamme avoinna juhlatilaisuuttanne varten sopimuksemme mukaan aina
klo 02.00 saakka.
Henkilöstökulut:
Klo 24.00 –02.00
väliseltä ajalta á 70,00 euroa / tunti per tarjoilija.
Minimi on kaksi tarjoilijaa.

Lapset:
Alle 4 v. ilmaiseksi noutopöydästä ja
4 – 12 v. alennus 50 % noutopöydästä.
Ravintolassa on käytössä viisi syöttötuolia.
Valmistamme kaikki ruuat pääsääntöisesti gluteenittoman ja laktoosittomana.
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Muut erikoisruokavaliot valmistamme etukäteen ilmoitetun mukaisesti, menunhinta +2euroa /
annos.
Ravintolamme varaa ruokaa tilatulle henkilömäärälle ja sitoutuu että ruoka riittää. Tarjolla
olleita tähderuokia emme voi antaa mukaan, elintarvike laki määrää elinkeinoharjoittajan
tekemään omavalvontasuunnitelman ja sen noudattamista valvovat terveysviranomaiset,
Lappeen Ruustinnan omavalvontasuunnitelmasta käy ilmi että ”tähderuuat” hävitetään
asianmukaisesti.
Tilaisuuksissa tarjoiltava ruoka- ja juoma on kaikki hankittava ravintolastamme, koskien
myös ulkoaluetta. Lappeenrannan kaupungin järjestyssäännöt kieltävät yleisillä paikoilla
roskaamisen ja omien alkoholijuomien nauttimisen, tämä koskee myös Ruustinnan pihaaluetta.
Tilavuokra:
Pyhäpäivänä yli 15 henkilöntilaisuuksissa kaksi ensimmäistä tuntia kuuluu menun hintaan,
tämän jälkeen tilavuokra 48 euroa / alkava tunti.
Alle 15 henkilöntilaisuuksissa ja kahvitilaisuuksissa tilavuokra 48 euroa / tunti.
Arkipäivänä ruokailun yhteydessä yli 15 henkilön tilaisuuksissa emme peri tilavuokraa
erikseen.
Tilavarausmaksu: Häätilaisuudet
Paikanvarauksen yhteydessä perimme 200.00 euron ennakkomaksun josta hyvitämme 100
euroa loppulaskussa ja 100 euroa pidätämme järjestelykuluihin, muussa tapauksessa
ennakkomaksua ei palauteta. Kuukausi ennen tilaisuutta perutuista tilaisuuksista veloitamme
puolet arvioidusta kokonaiskustannuksesta. Varausmaksun maksaminen ei poissulje
mahdollisia muita samanaikaisesti järjestettäviä tilaisuuksia. Tilavaraus pitää tehdä aina
erikseen viimeistään viikon kuluessa tarjouksen lähettämisestä. Alustava kysely tai tarjouksen
pyytäminen ei ole vielä tilavarauksen vahvistus.
Ravintolasalit määräytyvät henkilömäärän mukaisesti, henkilömäärän muuttuessa pidätämme
oikeuden salienvaihdoksiin
Olemme oikeutettuja laskuttamaan tilaajaa asiakkaiden mahdollisesti aiheuttamasta
ylimääräisestä piha-alueensiivouksesta.
Toivomme menuvalintaa ja henkilömäärän vahvistusta viimeistään 10 päivää ennen
tilaisuuttanne.
Laskutusperusteena on viisi arkipäivää ennen tilaisuutta ilmoitettu lopullinen henkilömäärä.
Tarjouksemme on voimassa yhden (1) kuukauden postituspäivästä. Pidätämme oikeuden
muuttaa hintoja / menukokonaisuuksia ja salivaihdoksia,
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Tilausvahvistus
Nimi:
Laskutusosoite:
Postinumero ja paikka:
Henkilö- / Y-tunnus:

Puh.nro

Henkilömäärä:

Tilaisuuden
päiväys:

Klo:

Vahvistus:

Muut Asiat

Hintamme sisältävät:
Alv. 24% ja 14%
Laskutus:
Maksuehto 5 pv netto
Viivästyskorko korkolain mukainen
Laskutuslisä 9,50 euroa
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Maksutapa:
Alle 50 henkilön tilaisuuksissa;
käteinen, pankkikortti, luottokortit;
mastercard, eurocard, visa ja American
Express
Laskutus neuvoteltava aina etukäteen, alle
50:nen henkilön tilaisuudet laskun suoritus
paikanpäällä.
Muistotilaisuuksissa laskutamme
perikuntaa, etukäteen annettuun tilaajan
osoitteeseen.
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