
MUISTOTILAISUUDET

Perinteikäs Botta tarjoaa muistotilaisuuksiin upeat tilat, ensiluokkaisen ruokatarjoilun 
sekä ammattitaitoisen ja kunnioittavan palvelun. Muistotilaisuuden järjestelyihin sisäl-
tyy kauniisti katettu tila, valkoiset kankaiset pöytäliinat ja servietit sekä tuikut istuma-
pöydissä. Muistopöytään laitamme kynttilän ja tilaamme halutessanne siihen myös 
kukat puolestanne. Piano voidaan järjestää 2. kerroksen tiloihin ennakkotilauksesta. 

KAHVITARJOILUT

Täytekakku tarjoilu
Kermatäytekakku: lakka-, marja-, suklaa- tai kinuskitäyte L

 Yksi täytekakku  29 €
 Kaksi täytekakkua  32 €

Kakkubuffet
Voileipäkakku: lohi- L, savuporo- L tai vegaanitäyte VE

Vihersalaattia ja talon kastiketta G, L
Kermatäytekakku: lakka-, marja-, suklaa- tai kinuskitäyte L

 Yksi voileipäkakku  36 €
 Kaksi erilaista voileipäkakkua  42 €
 Kolme erilaista voileipäkakkua  45 €

Tarjoilut voidaan valita yhdellä tai useammalla täytevaihtoehdolla.
Kakkujen lisäksi tarjolla pikkuleipiä. Tarjoiluihin sisältyy kahvi, tee, jäävesi ja lapsille mehua.



Varaukset: Botta Events my ynti 09 580 770 tai my ynti@botta.f i

Museokatu 10, 00100 Helsinki |  bottaevents.f i
Pidätämme oikeuden tuote- ja hinnanmuutoksiin. Hinnat sisältävät alv:n.

Varaukset: Botta Events my ynti 09 580 770 tai my ynti@botta.f i

Museokatu 10, 00100 Helsinki |  bottaevents.f i
Pidätämme oikeuden tuote- ja hinnanmuutoksiin. Hinnat sisältävät alv:n.

RUOKATARJOILUT
Perinteinen noutopöytä

(hinta määräytyy pääruoan mukaan) 

Kylmäsavulohisalaatti G, M
Tilli-perunasalaatti G, VE

Punajuuri-kvinoasalaatti G, VE
Yrttinen vihersalaatti ja vinegrette G, VE

Talon leipää M ja voita L

Mallasglaseerattua ylikypsää härän niskaa, kauden kasviksia ja yrttiperunaa M 52 €
Yrteillä ryyditettyä uunipaahdettua lohta ja sitruunavoiperunaa G, L 52 €

Hirvikäristystä ja pottuvoita G, L 52 €
Timjamiohrattoa, belugalinssejä, paahdettua juuriselleriä ja fenkoliraita L (VE) 48 €

Kermatäytekakku, kahvi ja tee

KEITTOBUFFET
Kermaista lohikeittoa G, L tai Paahdettua kurpisakeittoa G, L

Tummaa leipää ja voita L, (G)

Kermatäytekakku L, kahvi ja tee

32 €

Tarjoiluihin sisältyy jäävesi ja lapsille mehua. 
Teemme mielellämme suosituksen muista juomatarjoiluista. 

Lisätarjoilut
 Bottan maustekakkua L   4 €/henkilö
 Pullapitko L  3,50 €/henkilö
 Lajitelma konvehteja G, L   2,50 €/henkilö

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

Muut palvelut
Suosittelemme yli 40 hengen seurueille vartioitua aulapalvelua, 3 €/henkilö.

Eteispalvelu laskutetaan vahvistetun henkilömäärän mukaan.

Tarjoilujen minimi henkilömäärä 10 henkeä. Lopullinen henkilömäärä ja mahdol-
liset erityisruokavaliot ja ruoka-aineallergiat tulee ilmoittaa 7 päivää ennen tilai-
suutta. Tämän jälkeen hyväksymme ruokatarjoilussa +/-10 % muutoksen vahvis-
tettuun henkilömäärään. Juomatarjoilun laskutamme kulutuksen mukaan. 


