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MUISTOTILAISUUDET 

Läheisen viimeisen matkan järjestäminen onnistuneesti on omaisille hyvin tärkeää. Suru voi viedä omat 

voimat, mutta me Labbnäsissä olemme tukenanne. Kuljemme myötäeläen kanssasi ja autamme teitä 

järjestämään läheisellenne kauniin ja ikimuistoisen muistotilaisuuden täällä Labbnäsin Lomakodissa. 

Meiltä saatte ruoka- ja juomapalvelut toiveidenne mukaisesti. 

Me tarjoamme teille tilaisuuden järjestää muistotilaisuudenne Labbnäsissa. Labbnäs on vanha 1600-luvun 

pappila. Lähistöllä on useita alueen kirkkoja, kuten Dragsfjärdin kirkko (2km), Taalintehtaan kirkko (6km), 

Västanfjärdin kirkko (15km) ja Kemiön kirkko (20km). Labbnäsin päätalon lisäksi, alueella on muitakin 

rakennuksia vuokrattavaksi muistotilaisuuttanne varten. 

Tarjoamme catering-palvelujamme myös 

seurakuntatalojen tiloissa, omissa tiloissanne tai muissa 

mahdollisissa haluamissanne tiloissa. 

 Emme veloita vuokraa Labbnäsin päärakennuksesta tai 

pöytäliinoista, mikäli ostatte tarjottavat meiltä. 

Seurakuntataloissa pätevät seurakunnan omat 

vuokrahinnat, niin tiloista kuin pöytäliinoista. 

Meiltä saa tarjottavaksi kotitekoisia kakkuja, voileipäkakkuja, keittoja tai vaikka juhlallisen buffet-pöydän. 

Ruokaa ja leivonnaisia on mahdollista tilata myös kotiin, mikäli järjestätte muistotilaisuuden itse. 

Järjestämme kattauksiin tarvittaessa myös lautasliinat, kynttilät ja 

kukat. Huomioimme myös allergiat ja mahdolliset 

erikoisruokavaliot.  

Kertokaa meille toiveistanne ja suunnitellaan yhdessä 

läheisellenne muistotilaisuus, johon voitte itse vain rauhassa 

osallistua. 

http://www.labbnas.fi/
mailto:labbnas@labbnas.fi


Tarjoiluehdotuksia 

Alla muutamia tarjoiluehdotuksia, jotka ovat osoittautuneet suosituiksi muistotilaisuuksissa. Voitte  

toki räätälöidä sisältöä toivomustenne mukaiseksi. 

Kakkubuffet 

• Kinkku- tai kalavoileipäkakku 

• Kerma- tai kinuskikakku 

• Pikkuleipiä 

• Kahvi, tee, mehu, vesi 

• Kahviservetit ja kynttilät 

 

Hinta Labbnäsissä 23,50 €/henk.     (min. 20 henk.) 

 

 

Keittobuffet 

• Keitto (esim. kala- tai lihakeitto) 

• Labbnäsin limppua, voi, juusto 

• Vesi, maito 

• Kerma- tai kinuskikakku 

• Pikkuleipiä 

• Kahvi, tee, mehu 

• Ruoka- ja kahviservetit sekä kynttilät 

 

Hinta Labbnäsissä 23,00 €/henk.    (min. 20 henk.) 

 

 

Ruokabuffet 

• Labbnäsin lihapata 

• Peruna tai riisi 

• Salaatti 

• Säilötyt punajuuret, herkkukurkut 

• Labbnäsin limppua, aito voi 

• Vesi, maito 

• Kerma- tai kinuskikakku 

• Pikkuleipiä 

• Kahvi, tee, mehu 

• Ruoka- ja kahviservetit ja kynttilät 

 

Hinta Labbnäsissä   30 €/henk.    (min. 20 henk.) 

  

TILAISUUDEN LISÄKUSTANNUKSET: 

 

20€   Dragsfjärdin seurakuntatalossa 

60€   Västanfjärdin- tai Kemiön seurakuntatalossa 

 


