MUISTOTILAISUUDET
Perinteikkään Bottan vahvuuksia ovat upeat tilat, ammattitaitoinen ja kunnioittava
palvelu sekä ensiluokkainen ruoka. Muistotilaisuuden järjestelyihin sisälty y kauniisti
katettu tila, valkoiset kankaiset pöytäliinat ja ser vietit sekä tuikut istumapöydissä.
Muistopöytään voitte tuoda omat kukat ja kynttilän tai voimme hankkia ne puolestanne.
Piano voidaan järjestää 2. kerroksen tiloihin ennakkotilauksesta.
Tarjoiluihin sisälty y kahvi, tee, jäävesi ja lapsille mehua. Muista juomatarjoiluista teemme
mielellämme suosituksen.
K AHVITARJOILUT
Täytekakkutarjoilu
Vaihtoehdot: mansikka-, marja-, suklaa-, kinuskitäytekakku tai marjatuorejuustokakku.
Yksi täytekakku
Kaksi täytekakkua

26 € / henkilö
28 € / henkilö

Kakkubuffet
Voileipäkakku vaihtoehdot: lohi-katkarapu, kylmäsavuporo, kalkkuna, vegaani
Vihersalaattia ja talon kastiketta
Täytekakku
Yksi voileipäkakku
Kaksi erilaista voileipäkakkua
Kolme erilaista voileipäkakkua

32 € / henkilö
35 € / henkilö
38 € / henkilö

Tarjoilut voidaan valita yhdellä tai useammalla vaihtoehdolla.
Kakkujen lisäksi tarjolla pikkuleipiä. Kaikki kakkumme ovat laktoosittomia.

RUOK ATARJOILUT
Keittobuffet 32 €
Kermaista lohikeittoa tai lihakeittoa G, L
Tummaa leipää ja voita L

Perinteinen noutopöytä
(hinta määräyty y pääruoan mukaan)
Savulohisalaatti G, M
Perunasalaattia G, VE
Papu-kasvissalaattia G, VE
Mummon kurkkuja G, VE
Vihersalaattia, talon kastiketta G, M
Leipävalikoima ja voita L

Palapaistia ja perunasosetta G, L 44 €
Valkoviinikastikkeessa haudutettua lohta ja tilliperunaa G, L 47 €
Poronkäristystä ja pottuvoita G, L 47 €
Kasvispyör yköitä, mausteista tomaattikastiketta, vihannesriisiä G, VE 44 €

Täytekakkua L, kahvia ja teetä
Lisätarjoilut
Bottan maustekakkua
Pullakranssi
Lajitelma suklaakonvehteja
G = Gluteeniton

L = Laktoositon

3 € / henkilö
3,50 € / henkilö
2 € / henkilö

M = Maidoton

VE = Vegaaninen

Tarjoilujen minimi henkilömäärä 10 henkeä.
Lopullinen henkilömäärä tulee vahvistaa 7 päivää ennen tilaisuutta. Tämän jälkeen
hyväksymme ruokatarjoilussa +/-10 % muutoksen vahvistettuun henkilömäärään.
Muut tarjoilut laskutamme kulutuksen mukaan.
Pyydämme ilmoittamaan erityisruokavaliot ja ruoka-aineallergiat viimeistään
7 päivää ennen tilaisuutta.
Muut palvelut
Suosittelemme yli 40 hengen seurueille vartioitua aulapalvelua, 3 € / henkilö.
Eteispalvelu laskutetaan vahvistetun henkilömäärän mukaan.

Varaukset: Botta Events myynti 09 580 770 tai myynti@botta.f i
Museokatu 10, 00100 Helsinki | bottaevents.f i
Pidätämme oikeuden tuote- ja hinnanmuutok siin. Hinnat sisältävät alv:n.

