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Mistä kaikki sai alkunsa

Luonnonkauniiseen alueeseen 
Tammelan Saaren Kansanpuistoon 
rakennettiin Lounais-Hämeen 
Pirtti. Sen rakentaminen aloitettiin 
syksyllä 1946 arkkitehti V. Kyanderin 
suunnittelemana ja Pirtti vihittiin 
käyttöön vuonna 1948. 

Pirtti edustaa kahta perusmuotoista 
tammelalaista talonpoikaismuo-
toista taloa. Ensimmäinen osa on 
ns. savupirtin eli lakeispirtin osa 
joka yhdistetään ns. salahinkalolla 
uloslämpiäväksi tasakattoiseksi 
laeksi. Sitä kannattavat ns. orjan- eli 

orsihirret. Siinä osassa on myöskin 
perinteellinen takka. Hirsiseinää 
on myöskin vanhan mallin mukaan 
päreristikkoon päällystetty.

Salahinkalon seinään on kiinnitetty 
Urjalan Pyhän Olavin, Tammelan 
Arkkienkeli Mikaelin ja Someron 
Pyhän Jaakon puuveistokset.

Pirtin huonekalut ja tekstiilit edus-
tavat 1800-luvun tammelalaista 
pirttikalustoa. Ruokasalin etusei-
nään on sijoitettu taulu, jossa on 
niiden henkilöiden puumerkit, 
jotka ovat lahjoittaneet hirsiä talon 
rakentamiseen.



Sanotaan, että vanha hämäläinen ruokakulttuuri on muovautunut rukiisen hapanleivän ja sahdin voimalla.

Hämäläinen arkinen ruokaleipä on ollut läntisen perinteen mukaisesti hapan ruisleipä, joka vanhan tavan mukaan 
leivottiin syksyisin ja keväisin vartaisiin. Hämäläinen sahtiperinne on myös vuosisatoja vanhaa. Tämän vuositu-

hannen alussa sahti rekisteröitiin Euroopan unionin aidoksi perinteiseksi tuotteeksi. 

Hämäläinen ruokavalio on perustunut viljatuotteisiin, perunaan ja maitoon. Viime vuosisadan alussa aterioita  
totuttiin yleisimmin täydentämään sianlihalla ja suolakalalla. Kasvimaiden yleistyessä lisääntyi myös vihannesten 

ja juuresten käyttö. Piimäjuustot ovat Hämeen vanhimpia juustoja.

Haluamme tarjota teille arvoisa asiakkaamme suurella sydämmellä tehtyä ruokaa, joten tehkää hyvin!

Hämäläinen ruokaperinne



Kyllä puhdas
hyvä on,

sano Viteli mertaa

Tammela

Alkuruoat



/
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Pirtin syksyn 
perinnelautanen (L)

Kotipalvin ylikypsää possunkylkeä, 
leipäjuustoa, sienisalaattia sekä rapeaa  

perinneleipää. 

Savuporo- 
juustokeitto (L,G)

Täyteläinen sosekeitto talven koleisiin 
keleihin.

Tattirisotto (L,G)

 Samettisen pehmeä risotto parmesanilla 
kruunattuna.

(Saatavilla myös vegaanisena!)

8 50

1390

K

7,-/ 15907 90

Kylmäsavulohitartar  
saaristolaisleivällä (L)

Pirtin klassikko kylmäsavulohitartar 
paahdetulla saaristolaisleivällä. Pieneen 

nälkään tai ruokahalun herättäjäksi. 7,-
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L

Pannupihvi 
kermakastikkeella ja muusilla (L)

Tarjoillaan kauden kasvisten kera. 

Hawaijileike ranskalaisilla

Ohueksi nuijittu porsaanleike, 
paistettua ananasta. 

Makkaraperunat 
ranskalaisilla (L,G)

Tarjoillaan kurkku ja porkkana lohkojen 
sekä majoneesin kera .  

8 50

8 50

7 50

Kaikki listamme pääruoat ovat saatavissa alle alle 
12-vuotiaille12-vuotiaille lasten annoksina puoleen hintaan. HLapset
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Tattirisotto  (vegan, L,G)

Samettisen pehmeä risotto,
Prosociano wedge vegaani ”juustolla”. 

Pirtin käsintehdyt 
falafelit (vegan, L, G)

Tarjoillaan kookosriisin, sweet chili-dipin 
sekä kauden kasvisten kera 15901590

Keittiömestarin salaatti (L, vegan)

Raikas salaattiannos satokauden kasviksilla, 
paahdetulla pähkinällä sekä krutongeilla. 

Valitse täytteeksi: marinoidut pavut, falafelit 
tai pariloitu broileri. 1490

Herkutellaan
kevyesti  



M
Pirtin ”klassikko ”  
Paistettu maksa (L)

Paistettua maksaa, 
kauden kasviksia, 

perunamuusia, Dijon-
kastike, karamellisoitua 

sipulia, pikkelöityjä sieniä 
ja puolukkasurvosta! 

1590 Retro ruokia 
-70 ja -80 luvun tyyliin
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Paistetut Silakat (L)

Ruisjauhossa paneroituja silakkafileitä, 
kauden kasviksia, perunamuusia 

ja tartar kastiketta 

Pannupihvi  (L)

Mehevä jauhelihapihvi kermaisella 
kastikkeella, perunamuusia 

ja paistettua sipulia

Pirtin kermainen pyttipannu (L,G)

Tarjoillaan paistetun kananmunan, 
punajuurisalaatin ja suolakurkun kera.

Makkarakupit (L)

Paistettua makkaraa juusto kuorrutuksella, 
kauden kasviksia, perunamuusia.

1590 1490

1390 1390

P



Ei siinä emännän
suu väsy,

kun kulkuria
syömään käskee

Jokioinen

” Me Pirtin keittiössä mukaudumme asiakkaan toiveita 
kunnioittaen. Kerro tarjoilijalle toiveistasi tai rajoitteistasi 
niin huomioimme ne annosta tehdessä. Kaikki ruokamme 
on 99% laktoositonta ja pyynnöstä myös gluteenitonta. 
Ketogeeninen ei myöskään ole Pirtillä vieras sana.” 

~ Keittiömestari



On niitä
suurempiakin

laivoja
kaatunut kun

voipyttyjä

Tammela

Parilalta 
Valitse haluamasi liha, 

kastike sekä lisuke. 



Valitse liha

K
P

Pariloitu possu (L, G)

Grillikylki (L, G)

Porsaan leike (L)

Naudan ulkofile (L, G)

Hevosen ulkofile (L, G)

Hevosen sisäfile (L,G) 
saatavilla rajoitetusti) 

26 90

25 90

29 90

L
Kanan rintafilee (L, G)

Paneroitu kana (L) 

18 90

17 90

17 90

19 90

19 90



Kastikkeet / maustevoit
Valkosipuli-yrttivoi (L, G)

Maustevoi (L, G)

Tattivoi (L, G)

Pippurikastike (L, G)

Punaviinikastike (G, L)

Kermainen dijon-kastike (L, G)

Bearnaisekastike (L, G)

Lisukkeet 
savu-aioli, sweetchili-kastike, ketsuppi

Valitse dippi

Bataattiranskalaiset (L, G)
+ 2,00 

Valkosipuliperunat (L, G)
+ 1,50

Pariloidut kasvikset (L, G)
+ 2,00

Perunamuusi, ranskalaiset, lohkot (L, G)

(sisältyy hintaan)



M
Meillä leivotun sämpylän välissä reilu 

naudanlihapihvi, rapeaa pekonia, tuoretta 
sipulia, cheddarjuustoa, tomaattia ja 

salaattia, sekä pirtin hampurilaiskastike (L). 
Tarjoillaan ranskalaisten ja coleslaw 

salaatin kera. 18 90

Pirtin

ateria

Hampurilais-

36 90

Valitse: liha (2-3 laatua ),
lisukkeet (1-2 laatua ),

Dipit (1-2 laatua ),
sekä haluamasi 

kastike / maustevoi (2).

Mättölautanen
Pirtin H



Halla hiljan 
kylväneelle, 

nälkä siämenen 
syäneelle. 

Tammelanälkään ja kokeilun
Isoon

haluisille



Jälkiruoat 
L

Pirtin Letut (L)

Tarjoillaan mansikkahillon 
ja vaniljajäätelön kanssa. 

6,-



V
S

Pirtin paahtovanukas (L,G)

Tarjoillaan raikkaan vadelmakastikkeen 
kanssa.

Pirtin
Banana Split (L)

Vaniljajäätelöä, banaania, 
suklaakastiketta, rapeaa voitaikinaa, 
kermavaahtoa. Nostalginen herkku 

vuosikymmenten takaa!

6 50

7,-J
Pirtin jäätelö (L,G)

 Pirtillä valmistettu kermainen jäätelö 
sesongin tuotteista.

Kysy tarjoilijaltasi mitä tänään on tarjolla! 

6,-/ 750
 (alkoholillinen)

P
Punaviinissä

haudutetut päärynät (L,G)

Tarjoillaan kanelikerman kanssa. 

7,-



Tule

Suujärven rannalle
Saunomaan

Kylmä pirtti, 
raaka sauna, 

emäntä kylän 
kävijä.

Tammela



Pirtin sauna on anniskeluvapaa-alue, joten sinne voi tuoda halutessa omat juomat.

Pyydä tarjous 
kokous,- / saunaillasta

tai pelkästä virkistävästä 
saunaillasta.

Puhelin: 044 977 7783
ravintola@lounais-hameenpirtti.fi

Lounais-Hämeen Pirtillä voit järjestää 
mukavan saunaillan ystäviesi tai liiketuttaviesi 

kanssa.  Voit yhdistää sen vaikka kokoukseen 
Hakkapeliittakellarissa. Kirkasvetisen Suujärven 

rannalla saunailta on elämys vailla vertaa, 
varsinkin kun täydennät sitä Pirtin herkuilla.

Saunan vuokra on

180,-/pvä

Ihmisen pää 
on kuin sauna, 

jos pidät liian kauan 
ovea auki, 

karkaa lämpö sisältä.



PitopöydätPirtin

Pitopöydät vähintään 30 hengen ryhmille.





Pirtin tapaan

Pirtin Hämäläinen pitopöytä on jo käsite. Se sisältää niin monenlaisia 
herkkuja, että jokainen ruokailija on varmasti kylläinen. Osa lajeista 
on hyvin perinteisiä ja osa tullut mukaan vuosien saatossa, kaikki 
valmistettuna kuitenkin Pirtin omilla resepteillä kotimaisia tuotteita ja 
lähiruokaa hyödyntäen.

Tammelan Portaan kylässä kantatila Kauhan emäntä on laittanut Härkätien 
kulkijoille pitopöytää. Pitopöydän herkut ovat maankuuluja ja syöjiä on 
poikennut jos jonkinmoista kulkijaa Kauhan talossa. Ketään ei käännytetty 
ovelta vaan hämäläisellä vieraanvaraisuudella vieraat kutsuttiin pöytään. 
Kauhalla ei säästelty talonantimissa vaan pöytä katettiin herkkuja 
notkuen. Vieraiden syödessä emäntä kertoi tarinoita portaalaisista 
ja mysteerikirkosta, legendaa Portaassa sijainneesta ensimmäisestä 
kappelista. Uskoi, ken halusi.

Hämäläinen
pitopöytä



Isomman nälän herättäjä
Kauden aineksista, kokin
yrteillä maustettu keitto

Pöytää kiertämään
Savulohimousse

Mustaherukkasilli
Kalastaja-Einarin etikkasilakat

Valkosipulisilakka
Hämäläinen piimäjuusto
Kananmunan puolikkaat

Makiansuolaiset hölskykurkut

Saara-isoäidin salaatti
Tomaattisipulisalaatti

Rosolli Pirtin tapaan tehtynä
Keitetyt tilliperunat

Haudutetut kaskinauriit
Karjalanpaisti

Pirtin lihapullat
Punajuurihilloke

Imelletty perunalaatikko
Porkkanalaatikko

Juustomakaronilaatikko

Palanpainikkeeksi ja
kurkun laskijaksi
Saaristolaisleipä,
vaalea sämpylä,

ruisleipä ja levitteet
Kotikalja, vesi, mehu ja maito

Loppuhuipennukseksi,
makian suun antajaksi
Sesongin marjakiisseli

kermavaahdolla
Kahvi, tee, kaakao

Aikuiset 32€, 5-15v 15€ (alle 5v. veloituksetta)

HHämäläinen pitopöytä



Albert Edelfeltin pöydässä on herkkuja vuosisatain takaa sekä nykyaikai-
sempia vaihtoehtoja kokonaisuuteen sopivalla tavalla valmistettuna. Albert 
Edelfelt ei kitsaillut hyvästä ruoasta, joten voit luottaa antimien runsauteen 
ja herkulliseen makumaailmaan.

Albert Edelfelt oli useasti nähty vieras Saaren Kartanossa. Yksi hänen kuu-
luisimpia töitä on Auringonlaskun aikaan Kaukolanharjulla sekä Veräjällä, 
Portaan Syrjänharjulta. Edelfeltin tiedetään nauttineen hyvästä ruoasta ja 
viinistä Suomen Taiteilijaseuran illanistujaisissa. Juhlapöytään on koottu 
tarjolle herkkuja, joista voit nauttia tunnelmallisessa salissamme. Samalla 
voit katsella Pirtin ikkunoista kohti Kaukolanharjun näkötornia ja kuvitella 
Edelfeltin kulkevan siellä piirtämässä luonnoksiaan tunnetuista töistään.

Edelfeltin 
pöytä



Isomman nälän herättäjä
Luukeitto

Pöytää kiertämään
Äidin kanapaistos

Lampaanpaisti
Patapaisti

Munajuusto
Naurishaudukkaat
Ohra-kasvislisuke

Liuskalaatikko

Uunikukkakaali
Keitetyt kananmunat

Kurpitsasalaatti
Porkkana-rusinaraaste

Vihreäsalaatti
Etikkakurkut

Keitetyt perunat persiljalla 
maustettuna

Palanpainikkeeksi ja kurkun 
laskijaksi

Hämäläinen rieska
Kotikalja, maito, vesi

Loppuhuipennukseksi,
makian suun antajaksi

Vatkattu marjapuuro
Kahvi, tee

Aikuiset 39€, lapset 5-15 17€ (alle 5v. veloituksetta)

LEdelfeltin pöytä



Hakkapeliitan
mieliteot

Tiesitkö, että Hakkapeliitat toivat perunan Hämeeseen 30-vuotisesta 
sodasta palattuaan. Yksi hakkapeliitoista oli Bucht, jonka jälkipolvi on 
levittäytynyt Lounais-Hämeeseen. Pöytään olemme koonneet 1600-luvun 
mukaisesti herkkuja, jotka syödään päreiden päältä ja ruoat huudellaan 
alas Pirtin kotikaljalla.

Nauti Hakkapeliittain mieliteoista vaikka Hakkapeliittakellarissa aidon  
rekvisiitan ympäröimänä.



Mäkikylän Martan ohrarieska
Porkkana-kuminakeitto

Lohipiiras
Kallion emännän lanttumuhennus

Kana punaviinikastikkeessa Kaarinan tapaan
Munat sinappikastikkeella

Hapankaali
Kaksivärinen mantelivanukas

MHakkapeliitan mieliteot

Aikuiset 29€, lapset 5-15 10€ (alle 5v. veloituksetta)



Forsmannin 
lohikeitto

Suutarin verstas sijaitsi Turpoon joen varrella Tammelassa. Suutarilla 
oli tapana aina sunnuntaiaamuisin nousta aikaisin ja mennä joen 
varrelle narraamaan kalasaalin sunnuntain kalakeittoon. Forsmannin 
perinteisellä kalakeittoreseptillä valmistetusta kalakeitosta ei voita ja 
kermaa puutu. Eikä keitto siitä enää paremmaksi voi tulla!



Aikuiset 19€ lapset 5-15v 7,50€ (alle 5v. veloituksetta)

KKermainen lohikeitto,
tillillä ja voilla maustettuna
Pirtin oma saaristolaisleipä

Kotikalja, mehu, vesi

Pannukakku, hillo ja kermavaahto
Kahvi, tee ja kaakao

Forsmannin lohikeitto



Ruustinnan Tammelan ruustinna Ålberg oli kuuluisa vieraanvaraisuudestaan. 
Hänellä oli tapana tarjota vierailleen runsas kahvipöytä, jossa ei 
säästelty tarjottavia. Pöytä sisälsi useampia kakkuja ja monenlaisia 
piparkakkuja.  Kaiken kruunasi suolainen piirakka, joka oli niin 
herkullista, että vieraitten oli varottava ylensyöntiä. Nyt teillä on 
mahdollista nauttia ruustinnan sen seitsemän sortin kahvipöydästä 
Lounais-Hämeen Pirtin perinteikkäässä salissa.

kahvipöytä
seitsemän sortin



Rauha-tädin piimäkakku
Pumpulienkelin Ruusupulla

Piispankakku
Ruustinnan sitruunamarenkitorttu

Kirkkoväärtin lusikkaleivät
Emännän neliöpiparit

Puutarhurin kauraleivät
Karjalanpiirakat ja munavoi

Kahvi, tee, kaakao

Aikuiset 13,90€, lapset 5-15v 6€ (alle 5v. veloituksetta)



Kunnon löylyt Lounais-Hämeen Pirtin rantasaunassa ja vilvoittava 
pulahdus kirkasvetiseen Suujärveen kirvoittavat nälän. 

Valitse tästä tai pyydä tarjous maukkaasta saunanjälkeisestä.

Saunaruokailut vähintään 10 hengen ryhmille.

SaunaruokailutPirtin P



Kaikkiin ruokailuihin kuuluu kotikalja, vesi ja maito sekä kahvi ja tee.

/henkilö

14,-
/henkilö /henkilö

15,-

M RP Mäkilylän plikan
makkarapannu

Pannulle on pantu neljää  
erilaista maatilalihakauppa  

Makulihan maankuulua mak-
karaa. Lisukkeena hapankaalia 

ja Pirtin omaa sinappia sekä 
kirkasperunasalaattia.

Pillilän myllärin kiusaus

Pitkään uunissa hautunut, 
suussa sulavan kermainen 

kiusaus on perinteistä,  
konstailematonta suomalaista 
saunaruokaa parhaimmillaan.  

Lisukkeena raikasta viher-
salaattia.

Rasilan tilan isännä
 lihakeitto

Isäntä tiesi, mikä antaa lihakei-
tolle parhaan maun. Yksinkertai-
set raaka-aineet, pippuri ja suola, 
siinä ne tärkeimmät. Mutta kaik-
kein tärkein on makuluu. Maku-

luu antaa keitolle sen täyteläisen 
ja jäljittelemättömän maun. 

16 90



RRyhmä- ja juhlatilaisuudetPirtin

Juhliesi järjestäminen on meille ilo ja kunnia. Meillä on kokemusta 
erilaisten juhlien järjestämisestä ja ammattitaitoisen henkilökunnan 

avustuksella voit huoletta keskittyä itse juhlaan.



Kauniissa hämäläisessä kotiseututalossa henkii lämmin 
tunnelma juhlavissa puitteissa, joissa vietät unohtumattomat 
juhlat. Pirtin 1800-luvun henkinen talonpoikaiskalusto antaa 
juhlillesi arvokkuutta.
 
Pirtin saliin mahtuu noin 100 juhlavierasta ja kesäkaudella 
terassin ollessa käytössä paikkojen määrä nousee tarvittaessa 
200 henkeen. Pienelle seurueelle Hakkapeliittakellari antaa 
oivat puitteet intiimille tilaisuudelle Pirtin alakerrassa.
 
Ruokailu on aina juhlan keskiössä ja laadimme tarjouksen 
menusta juhlan luonteen mukaan.
 

Voimme auttaa
myös juhlien ohjelman

järjestämisessä

 Ristiäiset, rippijuhlat, valmistumis-
juhlat, häät, syntymäpäivät ja

muistotilaisuudet

Halutessanne räätälöimme tarjoilun 
toiveittenne mukaisesti. Pirtillä on alko-

holitarjoiluoikeudet. Voimme tarjoilla 
alkumaljana joko Pirtin oman juoman 

tai kuohuviinin. Viinikellaristamme 
löytyy puna- ja valkoviinit.

Oluen ystäville tarjolla paikallisen 
panimon oluita.

 



Hämeenlinna

Helsinki

Forssa

Hyvinkää

Salo

Turku

LOUNAIS-HÄMEEN
PIRTTI

Saaren kansanpuisto,
Portaantie 480, 31300 Tammela

Puhelin: 044 977 7783
ravintola@lounais-hameenpirtti.fi


