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Radalla Resortin ravintola Balladissa juhlitaan ikimuistoisia häitä kartanomiljöössä  
järven rannalla.  

Tervetuloa vieraaksemme! 
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Kartanoravintola Balladi 
Uimarintie 1 

47400 Kausala 
puh. 044 667 053 
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KARTANORAVINTOLA BALLADI 
v. 1865 valmistunut Radalla kartano on entisöity huolella historiaa kunnioittaen ja avattu uudistettuna 
14.6.2021. 
Kartanossa on satapaikkainen ravintola Balladi, terassi, kartanohuoneita, kellaribaari ja kellarisauna.  
 
Kartanoravintola juhlatilana 
Ravintola Balladi varataan yksityistilaksi juhlakäyttöön juhlapäivänä n. klo 10.30 tai tilanteen mukaan 
klo 24.00 asti.  
Kartanon tilavuokra kuuluu menun hintaan, kun varauksen kokonaisarvo on vähintään 4500 e. 
Käytettävissä on ravintolatilat ja terassi. Lisätunnit lisämaksusta alkaen 350 e/tunti. 
Kellarikabinetti ja kellaribaari ovat käytettävissä lisämaksusta. 
 
Somistus, koristelu 
Ravintolakalustus perusmuodossa, valkoiset pöytäliinat, kangasservetit ja astiat sisältyvät hintaan. 
Koristeet, kukat ja maljakot eivät sisälly hintaan. Ravintolassa voi polttaa LED kynttilöitä, piha-alueella 
aitoja kynttilöitä voi polttaa lyhdyissä tai tulenkestävissä telineissä. 
Tilaa pääsee somistamaan tai koristelemaan juhlapäivänä klo 10.30 tai varaustilanteen mukaan 
koristelun/somistamisen voi tilata meiltä hintaan 50 e/tunti. Somisteiden ja koristeiden 
purkuajankohdan sovimme erikseen. 
 
Musiikki, äänentoisto, tekniikka 
Ravintolassa on juhliin käytettävissä kiinteä äänentoistojärjestelmä(ei mikrofoneja), sähköpiano, 
erilliset kaiuttimet, videotykki, liikuteltava valkokangas, monikanavamikseri. Kauttamme voi tilata 
lisämaksusta myös livemusiikkibändin, karaokelaitteet tai DJ:n. 
 
Laskutus 
Ennakkomaksu 500 e peritään vahvistuksen yhteydessä tai sovitusti. Tilaisuuden loppulasku lähetetään 
heti tilaisuuden jälkeen, maksuehto 10 vrk netto tai maksu paikan päällä käteisellä tai maksukortilla. 
Juhlien lopullinen henkilömäärä tulee ilmoittaa Radalla Resortiin 10 vrk ennen tilaisuutta. Ko. 
henkilömäärä on myös laskutusperuste. 
 
Menut 
Räätälöimme juhlamenuja valmiiden menujen lisäksi. 
Ruokarajoitteet ja -allergiat tulee ilmoittaa Radalla Resortiin 10 vrk ennen tilaisuutta. 
 
Juomat 
Juomalistalta löytyy viinejä alkaen 32 e/pullo. Virvokkeista veloitamme kulutuksen mukaan. 
Booleja on myös tilattavissa ennakkoon. Ravintola Balladissa on anniskeluoikeudet, joten omien 
juomien tuominen alueelle ei ole sallittua. 
 
Hinnat 
Hinnat sisältävät arvonlisäverot ja kaksi tuntia neuvotteluaikaa/tilaisuus. Ylimenevästä ajasta 
veloitamme 50 e/tunti. 
 
Majoitus hääjuhlan yhteydessä 
Kartanon sviitissä 220 e/yö, kartanohuoneessa 159 e/yö, hotellihuoneessa 101 e/yö 
Enintään 2 henkilö/huone. Sis. aamiaiset ja aamusaunomisen. 



 
 
RADALLA RESORTIN JUHLAMENUT vähintään 60:lle 

Juhlamenun hinta määräytyy pääruokien mukaan. Valitse neljä alkuruokaa, kaksi alkupalaa ja  
pääruuista vaihtoehdot lisukkeineen ja kakku. Jos pääruokina on pääruoka sekä 1. että 2. 
kategoriasta, niin hinta määräytyy kalliimman pääruuan mukaan. 
Ruokajuomina noutopöydissä ovat jäävesi ja kotikalja. 
 

ALKURUUAT- valitse neljä ao. vaihtoehdoista  
hedelmäistä broileripastasalaattia  
kinkkupastasalaattia 
kasvisbulgursalaattia  
marinoituja kasviksia 
fetajuustoa ja oliiveja 
kanttarellipiirasta 
kasvistäytteisiä tuulihattuja 
kinkkurieskarullia 
pikkelöityjä kurkkuja 
chili-lime katkarapusalaattia 
riistamoussea saaristolaisleivällä 
vuohenjuusto-aurinkokuivattutomaattimoussea kauranapilla 
 

ALKUPALAT- valitse kaksi ao. vaihtoehdoista 
savuporomoussea ruisnapilla 
kylmäsavulohitäytteisiä tuulihattuja 
mustikkagraavattua lohta 
marinoitua siikaa  
kotasavuporoa 
Alkuruokapöytään kuuluu salaattikimara, tomaattia, kurkkua, talon vinegrettea, talon leipää ja 
levitettä 
 

PÄÄRUUAT 1. – valitse yksi tai kaksi ao. vaihtoehdoista  
Hinta yhdellä pääruualla 47 e, hinta kahdella pääruualla 53 e  
Broilerin rintafilettä tomaatti-mozzarellakastikkeessa 
Pestokuorrutettua ylikypsää possua 
Karjalanpaistia, porkkanalaatikkoa, vanhan ajan makaronilaatikkoa 
Yrtti-tomaatti kastikkeessa haudutettuja mummon lihapullia 
Kokonaisen paistettua lohta, valkoviinikastiketta 
 
PÄÄRUUAT 2. – valitse yksi tai kaksi ao. vaihtoehdoista 
Hinta yhdellä pääruualla 61 e, hinta kahdella pääruualla 67 e 
Naudan paahtopaistia punaviinikastikkeessa 
Kuhaa valkoviinivoikastikkeessa 
Ylikypsää lammasta, tummaa valkosipulikastiketta 

Pääruokanoutopöytään sisältyy kauden kasviksia ja ratatouillea.  

 
 

 



 
LISUKEVAIHTOEHDOT PÄÄRUUILLE- yksi lisuke sisältyy hintaan. Lisäveloitus toisesta lisukkeesta 2 e 
Villiriisiä 
Kermaperunoita 
Keitettyjä perunoita 
Mummon muusia 
Voiperunoita; tillivoissa paistamalla pyöräytetty 
Paahdettuja perunoita 
Lohkoperunoita 

 
JUHLAKAKUT- valitse yksi kakkuvaihtoehto 
Radalla juhlakakut on valmistettu omassa keittiössä.  

Kartanon kermakakku;  
mansikka-, hedelmä-, marja- tai suklaakermakakku 

Sitrus-juustokakku;  
keksipohja, tuorejuusto-lime täyte, kukkakoristelu 

 

ILTAPALAT 

Balladin tapaspöytä    14 e/henkilö 

Kanttarelli- ja kinkku- tai kanapiirakkaa, talon vihreää salaattia 14 e/henkilö 

Iltapalaan sisältyy ruokajuomaksi jäävesi. 

 

 

 


