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Calliolan sauna- ja kotamenut 
 
Saunoilla on tarjolla valikoima erilaisia oluita, siidereitä, lonkeroa ja alkoholittomia juomia. Näitä 
toimitamme tilauksesta myös grillille, kodalle, laiturille tai minne tahansa Calliolan alueelle, koska 
anniskelualueemme kattaa koko ympäristön. 
Maistuisiko suolainen purtava? Valitse menustamme yksi tai ota kaikki niin on jokaiselle jotakin. 
 

 

Calliolan saunamenu (Voimassa toistaiseksi) 
  
1. Hotdog paikallisesta makkarasta  
 briossisämpylä, sinappia, ketsuppia & maustekurkkua 

 
 Hinta: 11 € / hlö + alv 

 
2. Calliolan paikalliset makupalat (Valitse yksi tai useampi laji) 
     savustettua kalaa & nokkosmajoneesia 

 kotijuustoa & sipulihilloketta 
 riistamakkaraa & sinappikreemiä  

 vihanneksia/juureksia & yrttidippiä 
 
 Hinta: 5 € / laji / hlö  

 
3. Juustovalikoima 

 kolmea eri juustoa suomalaisilta pientuottajilta 
 talon leipää & Snappertunan hunajaa 
 
 Hinta: 9 € / hlö + alv 

 
4. Rapeaa perunaa 

 kartanon sipsejä 
tomaattisalsaa 
yrttidippiä 
 
Hinta: 7 € / hlö + alv 

5. Runsas salaatti (valitse yksi): 
Tammisaaren kalalla / Fiskarsin juustolla / Inkoon lihalla 

 
 Lisäksi: talon leipää ja voita 

 
Hinta: 15 € / hlö + alv 

6. Merellinen kuuma kiusaus (valitse yksi): 

Tammisaaren kalalla / Fiskarsin juustolla / Inkoon lihalla  

Lisäksi: vihersalaattia, talon leipää ja voita 
 
Hinta 20 € / hlö + alv 
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Calliolan kotamenu 

Calliolan tunnelmallinen, puurakenteinen kota sijaitsee meren äärellä, luonnon 
ympäröimänä, mutta vain kivenheiton päässä kokoustiloistamme. Kota on inspiroiva 
paikka tuulettaa ajatuksia nokipannukahvin tuoksuessa kokouspäivän ohessa. 

 

Kotahetkeen yhdistetty luontoretki on myös mainio tilaisuus irtiottoon raskaan 
kokouspäivän päätteeksi. 
 
 
Nokipannukahvit kodalla 
 
Hinta: alkaen 350 € + alv, ryhmän koosta riippuen. 

Hinta sisältää: nokipannukahvit, kotavuokran varusteluineen ja henkilökunnan. 
Kahvihetki kodalla soveltuu max. 30 hengen ryhmälle.  
 
Kahvin kanssa: 
 
Calliolan kotipulla Hinta: 4 € / henkilö + alv 
Riistamakkaraa mausteineen Hinta:6 € / henkilö + alv 

 
 
Illallinen kodalla 
 
Hinta: alkaen 350 € + alv, ryhmän koosta riippuen. 
Hinta sisältää: kotavuokran varusteluineen ja henkilökunnan. 

Illallinen kodalla soveltuu 10–20 hengen ryhmälle (minimi 10 hlöä). 
Ohjelman kesto noin 2–3 h, riippuen ryhmän koosta. 

 
 

Rustiikki Riistapata – lihaa Inkoosta, juureksia Tammisaaresta & Calliolan yrtit 
Marjapiirakkaa & lämmin kinuski 
                                            Hinta: 16 € / henkilö + alv 

 
Kalaa Snappertunasta, vihanneksia Tammisaaresta & Calliolan yrtit - avotulella  

Omenaleivos & kuuma kerma 
                                          Hinta: 22 € / henkilö + alv 
 
Illallisen aikana voit nauttia myös erinomaisia viinejä tai erikoisoluita.  
 
Ehdotuksemme:  (Juomahinnat sis. alv) 
Punaviini:   Yalumba Patchwork Barossa Shiraz/ Australia, Barossa Valley 56 €/ plo 
Valkoviini:   Spiers 21 Gables Chenin Blanc / Etelä-Afrikka, Stellenboch 57 € 
Olut:   Raaseporilainen olut  Rekolalta 0,5 l 9€/ plo 

 

 

 


