
Ruissalon sauna deluxe on helpoksi 
paketoitu elämyksellinen kaikkien aistien 
hemmotteluilta vuodenajasta riippumatta. 
Westarien leikkimielinen aktiviteetti aloittaa 
illan, jonka jälkeen makuhermoja hellitään 

Fileten herkullisella teidän valitsemallanne 
menulla. Illan kruunaa myyntimiesten upea 
näköalasauna pehmeine löylyineen sekä 
Lainatynnyrin valmiiksi puullalämmitettyjen 
paljujen ihoa hivelevä ja hoitava merivesi.  

Sauna deluxe mini sopii pienemmille ryhmille aina 15 hlö asti,  895 € (alv 0) + ruoka/hlö menun mukaan.  
Sauna deluxe maxi sopii sitä suuremmille (max 45 hlö), 1295 € (alv 0) + ruoka/hlö menun mukaan.
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Pieni luxus arkeen tuo hymyn huulillesi. Tule ja nauti.

Illan aloittaa hauska ja 
leikkimielinen kaikille 

sopiva aktiviteetti
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vie kielen mennessään
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Pehmeät löylyt ja aito 
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HINNASTO 

SAUNA DELUXE — MINI 
Hinta: 895 € (alv 0) 
Sisältää: tilavuokran (5 h), aktiviteetin (max. 17 hlö) sekä 1 palju lämmitettynä 

SAUNA DELUXE — MAXI 
Hinta: 1295 € (alv 0) 
Sisältää: tilavuokran (5 h), aktiviteetin (max. 42 hlö) sekä 2 paljua lämmitettynä 

MENU 1 
Hinta: 28 €/hlö (alv 0) 
Alkupalat: savuporo- ja savulohi cocktailpaloja, raparperikuohuvaa  (alkoholiton) 
Päivällinen: hedelmäistä vihreää salaattia, coleslaw-salaattia, Myrttisten suolakurkkua 
barbeque-porsasta, sesamkastiketta, grillikasviksia, lohkoperunoita, talon crustaleipää 
Jälkiruoka: Kahvia, teetä ja Fileten passionhedelmäjuustokakkua    

MENU 2 
Hinta: 35 €/hlö (alv 0) 
Alkupalat: savuporo- ja savulohi cocktailpaloja, raparperikuohuvaa  (alkoholiton) 
Päivällinen: vihreää salaattia, perinteistä Caesar-salaattia talon krutongeilla, tomaatti-punasipuli-
mozzarellasalaattia, lämminsavustettua punapippurilohta ja tartarkastiketta, paahdettua kananpoikaa ja 
tummaa mustaherukkakastiketta, paahdettuja perunoita, sesongin kasviksia, talon Crustaleipää 
Jälkiruoka: kahvia, teetä ja Fileten suklaakakkua vaniljakermalla    

HUIKOPALA SAUNAN JÄLKEEN - DELUXE HODARIKÄRRY 
Hinta: 10 €/hlö (alv 0) 
Sisältää: Deluxe Hot Dog talon savupaprikakastikkeella ja pikantilla kurkkurelishillä, perunasalaatti  
sekä karpalojuoma (alkoholiton)

ELÄMYKSELLINEN ILTA

RUISSALON SAUNA DELUXE

RUISSALON 
SAUNA DELUXE 

Ti laa oma i l tasi  ta i  kysy l isää sanna.virtanen@fi lete.f i     040-8677899       

mailto:sanna.virtanen@filete.fi
mailto:sanna.virtanen@filete.fi

