
Botta  Event s in  kaupunkihääjuhl ien ruokatar jo i lu t  va lmistetaan kot imais is ta  raaka-a ineis ta 
sesonkien mukainen tar jonta huomioiden.  Vastuul l i suus on vahva osa rav intolayht iömme 
l i iketoiminnan strategiaa. Käy tämme Bottan kei t t iössä kestäväst i  py ydettyä kot imaista kalaa, 
r i i s taa ja  l ihaa sekä tar joamme viera i l le  vastuul l i suusser t i f io i tua luomukahvia  ja  - teetä. 

Menu- ja tarjoiluvaihtoehdot
Ruokatar jo i lu t  ovat  toteutet tav issa buf fet- ruokai luna,  pöy t i in 
tar jo i l tav ina lautasannok sina ta i  shar ing- tar jo i luna, 
jossa a lkupalat  tar jo i l laan jaet tav i l ta  vadei l ta, 
pää-  ja  jä lk i ruoka lautasannok sina.  Huomioimme kaikk i 
etukäteen i lmoi tetut  ruoka-a ineal lerg ia t  ja  - ra jo i t teet. 

Bot ta  Event s i l lä  toteutet tav i in  hääjuhl i in  voi t te  t i la ta  hääkakun 
haluamastanne konditor iasta. Veloi tamme hääkakun tar joi lusta 
2,00 €/ h lö.  Kondi tor ian tu lee sopia kei t t iömme kanssa 
va l i t semanne hääkakun ja  kerrosvadin to imi tuk sesta.

Kaupunk ihää juh la t



 

Pöytiin tarjoiltavat lautasannokset
MENU
i  Sitruunagraavattua lohta, tilliöljyä ja fenkoli-kurkkusalaattia G, M
i  Lipstikkakeittoa G, L (touko-syyskuu) | Kurpitsakeittoa G, L (loka-huhtikuu)
i Hiillostettua nieriää, rapukastike, sitruunavoiperunaa ja pinaattia G, L
 tai
 Härän sisäf ileetä, mallaskastike, rucolavoi sekä paahdettuja pikkutomaatteja ja perunaa L
 tai
 Kylmäsavustettua tofua, punajuuripyree, kauden kasviksia ja perunaa G, VE
i Viinitarhurin juustoa ja Bottan hilloketta G, L
i  Tyrnivanukas ja hillottua lakkaa G, L
i Kahvi, tee
 Pöytiin katetaan talon leipä M, voi G, L ja levite G, VE
 Kolme ruokalajia  65 €
 Neljä ruokalajia  69 €
 Viisi ruokalajia  74 €

Sharing-tarjoilu & pää-ja jälkiruoka lautasannokset
Pöydissä tapahtuvaan sharing-tarjoiluun valitaan jaettavalle alkuruokavadille buffet-ruokailun listasta yksi kutakin
vaihtoehtoa; kasviksista kalaruokiin. Alkuruokavadille valittavat annokset tulee olla yhteneväiset kaikille.
MENU
i  Hiillostettua nieriää, rapukastike, sitruunavoiperunaa ja pinaattia G, L
 tai
 Härän sisäf ileetä, mallaskastike, rucolavoi sekä paahdettuja pikku-
 tomaatteja ja perunaa L
 tai
 Kylmäsavustettua tofua, punajuuripyree, kauden kasviksia
 ja perunaa G, VE
i  Tyrnivanukas ja hillottua lakkaa G, L
 tai
 Haudutettua päärynää, kookoskinuskia ja tummaa suklaata G, VE
i Kahvi, tee
 Pöytiin katetaan talon leipä M, voi G, L ja levite G, VE
 69 €



Hääbuffet ja sharing alkuruoat
Buffet-ruokailu sisältää kaksi valinnaista annosta kasvikset-osioista ja yhden valinnaisen annoksen osioista:
lisukkeet, pikkukalat, liha- ja kalaruuat sekä lämpimät ruoat ja makeat. Minimihenkilömäärä on 20 henkilöä.

Valitse kaksi:
K ASVIKSET Melonisalaatti G, VE | Tilli-perunasalaatti G, VE | Bataatti-kikhernesalaatti ja harissajugurttia G, VE 
Omena-pecorinosalaatti G, L

Valitse yksi alla olevista osioista:
LISUKKEET Baba ganoush G, VE | Tabbouleh salaatti VE | Marinoituja oliiveja ja artisokansydämiä G, VE
Marinoituja herkkusieniä ja timjamifraiche G, VE | Pikkelöityjä vihanneksia G, VE
PIKKUK ALAT Tillimarinoidut savumuikut G, M | Smetanasilakat G, L | Katkarapuskagen G, M
Viskisinappisilliä G, M

LIHARUOAT Välimeren leikkeleitä G, M | Porsaan savuleike ja piparjuurikastike G, M
Marokkolaiset kanavartaat G, M | Pippuroitua paahtopaistia G, M

MERENELÄVÄT Mustekalasalaatti G, M | Sitruunagraavattua lohta ja sinappikastike G, M 
Kylmäsavulohisalaatti G, M | Siikatartar ja ginimarinoitua kurkkua G, M

LÄMPIMÄT RUOAT Yrteillä ryyditettyä uunipaahdettua lohta, sitruunavoiperunaa ja pinaattia G, L
Mallasglaseerattua ylikypsää härän niskaa, kauden kasviksia ja yrttiperunoita M | Kylmäsavustettua tofua, 
punajuuripyree ja paahdettuja kasviksia L, (VE)

MAKEAT Tyrnivanukas ja hillottua lakkaa G, L | Espresso pannacotta, hasselpähkinäkrokanttia ja suklaata G, L
Suklaapiiras ja vadelmaa G, VE | Appelsiini-mantelikakku ja pistaasia G, L

Buffet-ruokailuun sisältyvät myös:
Vihreä yrttisalaatti ja vinegrette G, M | Keitetyt perunat G, M | Talon leipää M, voi G, L ja levite G, VE
Kahvi ja tee
62,50 €

Lisävalinnat ovat hinnoiteltu erikseen, hinnat /hlö: 
Kasvikset, lisukkeet ja pikkukalat 3,00 €, liha- ja kalaruuat 4,00 €, lämpimät ruuat 12,00 € ja makeat 8,00 €.

G = Gluteeniton    L = Laktoositon    M = Maidoton    VE = Vegaaninen



LISÄTIETOJA JA YKSILÖLLISTÄ SUUNNITTELUA
Botta Events myynti + 358 9 580 770, myynti@botta.f i |  Museokatu 10, 00100 Helsinki |  bottaevents.f i

Kaupunkihääjuhlien viinipaketti & -suositukset
VIINIPAKETTI
Alkumalja  Parés Baltà Cava Vintage Brut, Espanja, 12 cl
Valkoviini  5 Elementos Branco, Alentejo, Portugali, 16 cl
Punaviini  5 Elementos Tinto, Alentejo, Portugali, 16 cl

27,20 €  |  Alkoholiton viinipaketti 23,20 €

VIINISUOSITUKSET
Teemme tei l le suosituksen muista vi ineistä, kun olette val inneet hää-
menun. Tarjottavan viinin määräksi suosittelemme kuhunkin kahdeksan 
hengen pöytään vähintään kahta pulloa valko- ja punaviiniä. Tarjoilijamme 
kaatavat aina ensimmäiset viinikaadot vieraille

Kaupunkihääjuhlat, Botta Events
HINNOITTELU Juhlapakettien hinnat sisältävät tarjoilun, astiat, kankaiset valkoiset pöytä- & lautasliinat ja ammatti-
tason äänentoisto- ja valotekniikan sekä eteispalvelun. Tarjoiluhinnat ovat per henkilö, ellei toisin mainita. Hinnat 
sisältävät alv:n. Pidätämme oikeuden tuote- ja hinnanmuutoksiin. 

Hääpakettiin kuuluu myös ennakkotapaaminen teidän ja mahdollisen hääsuunnittelijanne kanssa. 

Kaupunkihääjuhlien juhlapäivänä tapahtumatila on teidän käytössänne klo 12.00-00.00. Lisätunnit, klo 00.00–04.00 
välillä, myyntitakuulla 500 €/tunti. Hääjuhlasuunnittelijanne ja f loristinne voivat toteuttaa juhlapaikan koristelun 
ko. aamupäivänä. 

LASTEN RUOK AILU Alle 5-vuotiaat lapset ruokailevat veloituksetta ja 6–12-vuotiaat lapset 22,00 €/ lapsi,
sisältäen alkujuoman.

YÖRUOK AILU Yöruokailuun ovat valittavissa hot dog, pannupizza, kiusaus ja vegaani vaihtoehto alkaen 9,50 €/hlö

VARAUSEHTO Ennakkolaskuna veloitetaan hääjuhlan vahvistuksen yhteydessä valitun juhlapaketin hinta 30 %:lta 
arvioidusta vierasmäärästä.

Myytävät lisäpalvelut
Kaupunkihääjuhlien toteuttamiseen myymme lisäpalveluna esimerkiksi jatkojuhlien tiloja, striimattavat
hybridihäät ja valotekniset ratkaisut. Talon ulkopuoliset palvelutuottajat ovat ravintolayhtiömme 
pitkäaikaisia ja osaavia yhteistyökumppaneita.

i  Morsiusparin taukohuone tarjouksen mukaan
i  Jatkojuhlat, Manalan Kellari tai Tina-Klubi, myyntitakuulla 750 €/3tuntia
i Morsiusjuhlat ja polttarit Manalan Kellari tai Tina-Klubi, myyntitakuulla 750 €/3 tunti tai tarjouksen mukaan
i  Tunnelmavalot ja niiden asennuspalvelu 150 €
i Striimatut hybridihäät, alkaen 600 €/5 h
i  Artistiruokailu sopimuksen mukaan ravintola Manalassa
i DJ Vesku Y, 500 €/5 h, lisätunnit 65 €/tunti
i Mentalisti Noora Karman hääjuhlaan personoitu taikashow ja pianomusiikin esitys tarjouksen mukaan.

Lisäksi suosittelemme lämpimästi yhteistyökumppaneitamme
i  Botta Eventsin kaupunkihääjuhlien morsiusparit ja juhlavieraat majoittuvat erikoishintaan
 U14-hotellissa, www.hotelu14.f i
i  Hääkakun toimittajaksi innovatiivinen konditoria pH7, www.konditoriaph7.f i
i Hääjuhlien valokuvaajaksi monipuolinen Matias Jurvanen, www.matiasjurvanen.com
i  Kaupunkihääjuhlien suunnittelijoiksi ammattitaitoiset: Tanja Lähdeaho, www.f loramoref lowers.com
 Sonja Wikström, hää- ja juhlasuunnittelu Orchidea, www.orchidea.f i
i Hääparin limusiinikuljetuksiin tyylikäs www.limusiinit.com


