PARASTA PALVELUA
BOTTALLA!

Tervetuloa Bottalle!
Perinteikkäällä Bottalla on järjestetty juhlia ja tilaisuuksia jo yli 100 vuoden ajan.
Oy Botta Ab on vastannut talon ravintolatoiminnasta vuodesta 1970.
Upeat puitteet, monivuotinen osaamisemme ja ammattitaitoinen henkilökuntamme takaavat
onnistuneet tilaisuudet ja tapahtumat.
Historiallisen rakennuksen toisen kerroksen kokous- ja tapahtumatiloista löytyvät
loistokas Juhlasalimme sekä neljä pienempää tilaa.
Rakennuksen pohjakerroksessa ja 3. kerroksessa sijaitsevat monitoimitilat Manalan kellari ja
Tina-Klubi. Kaiken kaikkiaan tiloihimme mahtuu jopa 500 vierasta.
Haluan yhdessä koko henkilökuntamme kanssa tarjota teille Parasta Palvelua Bottalla.
Tervetuloa meille viettämään ikimuistoisia tapahtumia!

Tomi Söderström
Toimitusjohtaja

JUHLASALI

Vuonna1912 valmistuneen juhlasalin korkeus
lisää tilan juhlavuuden tuntua.
Seiniltä tilaisuuksien kulkua seuraavat
muotokuvina pohjalaiset merkkihenkilöt aina
Chydeniuksesta, Snellmanista ja Topeliuksesta
lähtien.
Juhlasalissa on oma, täysin varusteltu baari.
Juhlasali on varustettu ammattilaiskäyttöön tarkoitetulla äänentoistolaitteistolla.
Tilasta löytyy myös DJ-laitteet ja mittava
valotekniikka. Juhlasaliin voi yhdistää viereisen
Chydenius-kabinetin. Kaikkiin tiloihin on saatavilla
tavallisimmat AV-laitteet.
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Vapaa lattia-ala 9x13 m
Istuva tilaisuus 50 – 120 henkilöä
Cocktailtilaisuus 100 – 200 henkilöä
Luokkamuodossa 40 – 70 henkilöä
Tuoliriveillä 70 – 140 henkilöä
Esiintymislava 6,5 x 2 m ja lisäosa 4 x 2 m
CHYDENIUS-KABINETIN KANSSA:

Istuva tilaisuus 120 – 220 henkilöä
Cocktailtilaisuus 200 – 300 henkilöä
Koko kerros max. 500 henkilöä

CHYDENIUS
Chydenius-kabinetti soveltuu mitä erilaisimpiin tilaisuuksiin, tilan ilmettä hallitsee aito Eero Nelimarkan
maalaama pohjalaismaisema. Chydeniuksen monikäyttöisyyttä lisää kabinetin ulkopuolella oleva
Aulan täysin varusteltu baari.

Vapaa lattia-ala 9,5 x 7 m
Istuva tilaisuus 30 – 60 henkilöä
Cocktailtilaisuus 30 – 80 henkilöä
Luokkamuodossa 20 – 30 henkilöä
Tuoliriveillä 30 – 70 henkilöä
U-pöytä 22 h. paikat ulkoreunalla
U-pöytä 38 h. paikat myös sisä-reunalla
Tekniikka:
Wi-fi, äänentoisto, tykki ja valkokangas

SNELLMAN
Snellman on nostalginen kabinetti, joka soveltuu erityisen hyvin myös kokous- tai koulutustilaksi.
Pohjalaisen Gallerian kokoelmasta, seinällä on J.W. Snellmanin muotokuva.

Vapaa lattia-ala 6,5 x 6,5 m
Istuva tilaisuus10 – 30 henkilöä
Tuoliriveillä 30 henkilöä
Luokkamuodossa 20 henkilöä
U-pöytä 16 h. paikat vain ulkoreunoilla
U-pöytä 22 h. paikat myös sisäreunoilla
Tekniikka:
Wi-fi, äänentoisto, digitaalinen näyttö
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JÄÄKÄRIHUONE
Jääkärihuone on Bottan historiallisesti merkittävin tila, jossa pidettiin Jääkäriliikkeen perustamiskokous.
Jääkärihuoneen seinillä olevat taulut, reliefit ja patsaat liittyvät Jääkäriliikkeen eri vaiheisiin.

Kiinteän ovaalinmuotoisen pöydän
ympärillä voi pitää kokouksia ja hyvinkin
juhlavia tilaisuuksia historian siipien
havistessa. Jääkärihuoneeseen on laadittu
erityinen 7-ruokalajin Jääkärimenu.
10-22 henkilöä
Tekniikka:
Wi-fi, digitaalinen näyttö

RUNEBERG
Runeberg on tunnelmallinen, levollisin sävyin sisustettu intiimi kabinetti, joka soveltuu hyvin
lounas-, illallis- tai kokoustilaksi. Runeberg sopii loistavasti johtoryhmän ja hallituksen kokouksiin.

Runeberg-kabinettiin voi myös sijoittaa
buffetin kun varsinaisena tilana on
viereinen Snellman-kabinetti.
6-12 henkilöä
Tekniikka:
Wi-fi, digitaalinen näyttö
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TINA-KLUBI
Kolmannen kerroksen Tina-Klubi soveltuu monenlaisiin tilaisuuksiin. Tilassa on oma baari ja saniteettitilat.
Äänentoisto ja muu tekniikka mahdollistavat pienet esitykset ja orkesterit. Tina-klubilla pidetään
säännöllisesti mm. stand-up -esityksiä ja disco-iltoja. Tila sopii hyvin myös erilaisiin päivätilaisuuksiin,
kokouksiin, työpajoihin, syntymäpäiviin, perhejuhliin ja bileisiin.

Istuva tilaisuus 30 – 50 henkilöä
Cocktailtilaisuus 30 – 80 henkilöä
Luokkamuoto 20 – 40 henkilöä
Tuolirivit 30 – 60 henkilöä
Tekniikka:
Wi-fi, äänentoisto, tykki ja valkokangas

MANALAN KELLARI
Manalan kellari on tapahtumatila, jossa biletetään vauhdikkaasti. Tilassa järjestetään säännöllisesti Bottan
suosittu Nostalgia Disco ja tarjontaan kuuluu myös erilaisia klubeja esimerkiksi improteatterin ystäville.
Nyt vuokrattavissa myös yksityiskäyttöön!

Viihtyisä ja intiimi kellarikabinetti
soveltuu maksimissaan 60 henkilön
yksityis- ja yritystilaisuuksiin.
Tilassa on oma baari ja valo- sekä
äänentoistolaitteet. Kellariin voi
tilata etukäteen sormisyötävää Manalasta.
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RUOKATARJOILU
Bottan ruokatarjoiluista vastaa talon
pitkäaikainen keittiömestari
Mikko Nyman tiimeineen.
Jokaiseen tilaisuuteen ruokatarjoilu
valmistetaan pieteetillä parhaita
raaka-aineita käyttäen.
“Suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä
tilaisuuteenne sopivin
tarjoilukokonaisuus.”
Pirjo Nurmi
Tapahtumamyyntipäällikkö

VASTUULLISUUS
Vastuullisuus on osa Bottan liiketoimintastrategiaa. Käytämme keittiössämme kestävästi
pyydettyä kotimaista kalaa, suomalaista lihaa ja riistaa. Vihannekset ovat kotimaisia sesongin
puitteissa.Tarjoamme vastuullisuussertifioitua luomukahvia sekä -teetä. Pyrimme
vähentämään pakkausjätteitä ja vuoden 2020 loppuun mennessä kertakäyttöastiamme
ovat biohajoavia. Lisäksi olemme siirtymässä käyttämään vihreää sähköä.

bottaevents.fi

Oy BOTTA Ab
Ravintolayhtiö Oy Botta Ab:n omistavat Helsingin yliopiston kolme pohjalaista osakuntaa;
Etelä-Pohjalainen Osakunta (EPO), Pohjois-Pohjalainen Osakunta (PPO) sekä Vasa Nation (VN).
Talossa on ollut ravintolatoimintaa sen valmistumisesta lähtien vuodesta 1912.
Yritys on vastannut ravintolatoiminnasta viimeiset 50 vuotta.
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