
MUISTOTILAISUUDET 2020–2021

Perinteikkään Bottan vahvuuksia ovat upeat ti lat, ammattitaitoinen ja kunnioit tava 
palvelu sekä ensiluokkainen ruoka. Muistoti laisuuden tarjoiluehdotukset sisältävät 

kauniisti katetun ti lan, muistopöydän, valkoiset pöytäli inat sekä tuikut pöydissä. 
Muistopöytään voit te tuoda omat kukat ja kyntti läjalan sekä kyntti län 

tai voimme hankkia ne puolestanne. Piano voidaan järjestää ti laan ti lauksesta. 
Tarjoiluihin sisältyy kahvin ja teen l isäksi jäävesi ja lapsil le mehua. 

Muista juomatarjoiluista teemme mielellämme suosituksen.

K AHVITARJOILUT

Täytekakkutarjoilu
Täytekakku vaihtoehdot: mansikka-, marja-, suklaa-, kinuski-, marjajuustokakku. 

 
 Yksi täytekakku 26 €/henkilö
 Kaksi täytekakkua 28 €/henkilö

Kakkubuffet
Voileipäkakku vaihtoehdot: lohi-katkarapu, kylmäsavuporo, kalkkuna, vegaani.

Vihersalaattia ja talon kastiketta.
Täytekakku

 
 1 voileipäkakku 32 €/henkilö
 2 eri laista voileipäkakkua 35 €/henkilö
 3 eri laista voileipäkakkua  38 €/henkilö

Tarjoilut voidaan val i ta yhdellä tai useammalla vaihtoehdolla. 
Kakkujen l isäksi tar jol la pikkuleipiä. Kaikki kakkumme ovat laktoosit tomia.



BUFFETTARJOILUT 

Keittobuffet 32 €
Kermaista lohikeit toa tai hirvikeit toa L, G

Tummaa leipää ja voita L, (G)

Perinteinen noutopöytä
(hinta määräytyy pääruoan mukaan)

Savulohisalaattia, perunasalaattia, papu-kasvissalaattia, mummon kurkkuja, 
vihersalaattia, talonkastiketta, leipävalikoima ja voita.

Palapaistia, perunasosetta L, G  44 €
Valkoviinikastikkeessa haudutettua lohta ja t i l l iperunaa L, G  47 €

Poronkäristystä ja pottuvoita L, G  47 €
Kasvispyöryköitä, mausteista tomaattikastiketta ja vihannesri isiä VE, G  44 €

Täytekakkua, kahvia ja teetä

Lisätarjoilut:
 Bottan maustekakkua 3,00 €/henkilö
 Pullakranssi 3,50 €/henkilö
 Suklaakonvehteja 2,00 €/henkilö

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

ERIT YISRUOK AVALIOT
Tarjoilujen minimi henkilömäärä 10 henkeä.

Lopullinen henkilömäärä tulee vahvistaa 7 päivää ennen tilaisuutta. Tämän jälkeen 
hyväksymme ruokatarjoilussa +/-10 % muutoksen vahvistettuun henkilömäärään. 

Muista tarjoiluista laskutamme henkilömäärän mukaan.
Pyydämme ilmoittamaan erityisruokavaliot ja ruoka-aineallergiat viimeistään 

7 päivään ennen tilaisuutta.

ETEISPALVELU
Suosit telemme eteispalvelua yl i 40 hengen seurueil le. Eteispalvelu 3 €/henkilö. 

Laskutetaan vahvistetun henkilömäärän mukaan.

Varaukset: Bottan myynti 09 580 770 (avoinna ma–pe 10.00–16.00) tai 
myynti@botta.f i

Pidätämme oikeuden muutoksiin. Hinnat sisältävät alv:n.


