Savotan Tukkilaisiltamat
Senaatintorin laidalla sijaitsevan Savotan Tukkilaisiltamiin kuuluu herkullisen keskityksen lisäksi aimo
annos savottatunnelmaa, vanhoista Suomi-filmeistä tuttua tukkilaisromantiikan tuntua sekä hauskaa
yhdessäoloa. Pakka sekoitetaan heti illan alkuun, ja istumapaikat selvitellään korteilla arpoen.
Ruokahalua nostatetaan veikeällä Uppotukki-alkumaljalla. Hartsuherran antimia sulatellaan pienellä
kisailulla seurueen valituille kamppailijoille muiden kannustaessa.

Tukkilaisiltamien menu- ja juomapaketti 67,00/hlö (norm. 94,50)
Uppotukki-alkumalja
Suursavotta
Lajitelma parhaita suomalaisia alkupaloja maalta ja vedestä
***
Savotan karitsaa säräkaukalossa
10 tuntia haudutettua karitsan etuselkää,
juureksia ja perunaa voimakkaassa lammasliemessä
***
Savotan Sisujäätelöä,
marjahässäkkää ja lakritsimarenkia
Kahvi & Tee

½ pulloa laadukasta Talon viiniä per henkilö
Tukkilaisiltamat pakettiin sisältyy:






Uppotukki-alkumalja, lyhyt ja tuju aperitiivi peltimukista (saatavilla myös alkoholiton)
edellä mainittu 3-ruokalajin Tukkilaisiltamien menu
½-pulloa laadukasta Talon viiniä per henkilö
kahvi/tee
karaoke Savotan tapaan (kun alasali varattuna yksityisesti)

Tukkilaisiltamat soveltuu:




10-50 henkilön seurueille
Kun haluat varata koko tilan yksityisesti, on veloitus minimissään 30 henkilön mukaisesti.
Tällöin voit myös kajauttaa karaoket Savotan tapaan! (Karaokelaitteet tilassa).
Kurkista Savotan Kämppätupaan:
http://www.ravintolasavotta.fi/galleria/virtuaaliesittely/savotta-alakerran-ravintolasalikamppatupa.html
Oikeudet muutoksiin pidätetään. 1/2

Varausehdot:








Tukkilaisiltamat ennakkotilauksesta min. 10 ja max 50 henkilön seurueille.
Viimeistään 3 arkipäivää ennen tilaisuutta voi ryhmäkokoa muuttaa maksimissaan +/– 10%.
Mikäli ilmoitus henkilömäärän pienenemisestä tulee myöhemmin tai ei lainkaan, on ravintolalla
oikeus veloittaa tilaajalta etukäteen tilatuista palveluista ilmoitetun henkilömäärän mukaisesti.
Erikoisruokavaliot huomiomme mielellämme ennakkoilmoituksesta.
Maksu paikanpäällä. Yritysasiakkailta mahdollisuus laskuttaa jälkikäteen (lask.lisä 7,00), sopimus
laskutuksesta on tehtävä ennakkoon myyntipalvelun kautta.
Hinnat sisältävät alv:n ja ryhmäalennuksen.
Tarkemmat varaus- ja peruutusehdot erillisenä liitteenä.

Varaukset ennakkoon:
http://www.ravintolasavotta.fi/varaukset.html  myynti@asravintolat.fi  p. 09 7425 5505
Lisämaksusta voit tilata myös haitaristin musisoimaan iltamien ajaksi alk. 550,00 (sis. alv 24%)
Lisätietoja:
http://www.ravintolasavotta.fi/  https://www.facebook.com/ravintolasavotta

Savotta on avoinna:
Ma-La: klo 12-23
Su ja pyhät: klo 18-22

Pysäköinti
Ravintola sijaitsee Senaatintorin laidalla, Tuomiokirkkoa vastapäätä.
Lähin Savottaa oleva pysäköintihalli on Europark Kluuvi
Lähialueen kadunvarsipaikat kertamaksurajoituksella 1-2 tuntia (vyöhyke 1)

Vietä unohtumaton ilta savottahengessä – tervetuloa!

- Suomalaista perheyrittäjyyttä jo 20 vuoden ajan 2 Oikeudet muutoksiin pidätetään.

