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Vuonna 1880 Lonnasta tehtiin merimiinojen kokoa-

mis- ja säilytyspaikka. Saarelle rakennettiin tiiliset 

miinavarastot, jotka ovat paikallaan vieläkin ja itse 

miinatyörakennuksesta ovat jäljellä rauniot. Saarta 

halkovat kiskot ovat peräisin samalta ajalta: ne kyt-

kivät miinavarastot saaren rantojen laitureille, joilta 

miinoja lastattiin.

Saari toimi miinavarastona suomalaisen varuskun-

nan aikana 1920-luvulta vuoteen 1933, kunnes miinat 

siirrettiin Melkin saarelle. Lonnassa alettiin keskittyä 

miinojen säilyttämisen sijaan miinojen raivaamiseen. 

Nyt nämä vanhat miinavarastot ovat kunnostettu va-

rastojen rouheaa tunnelmaa kunnioittaen. Tarjolla on 

mitä monipuolisimmat puitteet kaikkiin tapahtumiin – 

luonnonkauniissa merellisessä ympäristössä.

Järjestä upeat merelliset juhlat Lonnan 
vanhoilla miinamakasiineilla



Tapahtuma 
mielessä?

Valitse Miinamakasiinit.

Kesäjuhlat

Merellisessä ympäristössä vietetään 

ikimuistoisimmat kesäjuhlat, vain 10 minuutin 

päässä Kauppatorilta. Lonnan Miinamakasiinien 

monipuoliset tilat antavat mahdollisuudet ihan 

omanlaisille ratkaisuille. Ne toimivat erittäin hyvin 

idyllisistä 60 hengen illan-istujaisista aina 

400 hengen riehakkaisiin kesäjuhliin.

Seminaari / kokous

Kokouksiin ja seminaareihin Miinamakasiinit 

tarjoavat luovuutta ruokkivan ja innostavan 

ilmapiirin.  Päämakasiini toimii hyvin kokoustilana 

aina 80 hengen tilaisuuksiin asti. Myös suuremmat 

seminaarit jopa 200 henkeen asti ovat mahdollisia 

kun käyttöön otetaan molemmat makasiinitilat. 

Asiakastilaisuudet, 
tuotelanseeraukset, 
rapujuhlat…

Miinamakasiinit ovat kuin luodut tasokkaisiin 

asiakastilaisuuksiin. Olipa kyseessä sitten illallinen 

avainasiakkaiden kanssa, tuote-lanseeraus tai 

seminaarin jatkot, Lonna tekee vaikutuksen 

kävijään kuin kävijään. Rapujuhliin katetaan jopa 

80 hengelle sopiva rapupöytä jos tarve vaatii.

Miinamakasiinit on rajattu muusta saaresta 

komealla suurella kiviaidalla, jonka sisäpuolella 

voi järjestää hauskoja ja ilahduttavia 

yksityistilaisuuksia. Alueelta löytyy kaksi vanhaa 

tiilimakasiinia, joiden välissä on suuri osittain 

katettu n. 400 m² juhlaterassi. Ja tilaa piisaa: 

makasiineihin mahtuu  120 vierasta / makasiini.
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ALKURUOAT JA SALAATIT

Graavattua nieriää ja kurkkua

Savustettua possua ja omenaa

Vihersalaattia ja versoja

Marinoitua kaalia, porkkanaa ja pähkinää

Viljaa, pikkelöityjä kasviksia ja yrttejä

PÄÄRUOAT JA LISUKKEET

Grillattua kukonpoikaa ja kanaliemikastiketta

tai

Lonnalla savustettua lohta ja piparjuurikastiketta

Pääruokien kanssa tarjoillaan lämpimät lisukkeet:

Varhaisperunat ja tilliä

Paahdettua kukkakaalia ja hernettä

Kauden menu 49 € sis. alv 14% / vieras 

Jälkiruoka 10 € sis. alv 14% / vieras

Kahvi / tee 3 € sis. alv 14% / vieras

Henkilömäärä toivomme vahvistettavan

viimeistään 10 arkipäivää ennen tilaisuutta.

Juomapuolella suosimme ruoan tapaan luomua 

ja pientuottajia. Jo vuosia Parés Baltán perhetilan 

kanssa kestänyt yhteistyö jatkuu myös tulevalla 

kaudella luomu- ja biodynaamisten viinien 

parissa. Lisäksi täydennämme juomavalikoimaa 

pienpanimotuotteilla sekä luomuvirvokkeilla.

TALON VIINIT PARÉS BALTÁN TILALTA: 

Brut B cava (Parellada, Macabeo, Xarel-lo)   39 €

Pink P cava (Garnatxa, Parellada, Macabeo)  41 €

Blanc de Pacs  (Xarel-lo, Parellada, Macabeo) 39 €

Mas Petit (Cabernet Sauvignon, Garnatxa)  39 €

Ros de Pacs (Cabernet Sauvignon, Merlot) 39 €

Blanca Cusiné (Chardonnay, Pinot Noir) 56 €

Cosmic (Xarel-lo, Sauvignon Blanc) 48 €

Indigena Rosé (Garnatxa) 50 €

Mas Irene (Merlot, Cabernet Franc) 52 €

Pienpanimo-oluet kauden mukaan 6–9 € 

Siiderit ja lonkerot   7–9 €

Virvokkeet 3–5 €

Makasiinien 
esimerkkimenu
(kauden 2017 menut tarkentuvat keväällä) 

Juomalistat 2017

* * *

* * *

Ruoka- ja 
juoma-

tarjoilut

Tilojen ruoka- ja juomatarjoilusta vastaa Lonnan 

saari. Tiloissa on täydet anniskeluoikeudet, 

joten omien juomien tuominen ei ole 

sallittua. Makasiinien menut on suunniteltu 

tinkimättömästi Lonnan hengessä. Käytämme 

tuoreita kauden raaka-aineita suosien luomua 

ja lähiruokaa. Menu koostuu runsaasta 

alkupalavalikoimasta ja pääruoka valmistetaan 

aina paikan päällä komeassa hiiligrillissä. Menun 

kruunaa jälkiruoka sesongin mukaan. Ruoka 

tarjoillaan noutopöydästä. 
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Hinnoittelu ja 
lisäpalvelut

Miinamakasiinien myyntitakuu on ruuan ja juoman 

suhteen  8000 € (sis. alv) ja sisältää 1500 € (sis. 

alv 24%) tilavuokraa. Mikäli myyntitakuu ei täyty, 

veloitamme erotuksen tilavuokrana. 

Tilavuokra 1500 € sisältää tilojen valmistelun, 

astiastot, loppusiivouksen sekä henkilökunnan 

kuljetuksen takaisin mantereelle illan päätteeksi. 

Käytettävissä on koko kivimuurin sisällä oleva 

makasiinialue.

Kuljetukset

JT-Linen vesibussit liikennöivät Lonnan saarelle 

kiinteän aikataulun mukaisesti. Aikataulut löytyvät 

osoitteesta www.jt-line.fi 

Yksityiskuljetuksia Lonnan saarelle voitte 

tiedustella seuraavilta yhteistyökumppaneiltamme:

JT-LINE 

(vesibussit 250 henkeen asti)

info@jt-line.fi  / +358 9 534806

AAVA LINES  

(vesibussit 80 henkeen asti)

myynti@aavalines.fi  / +358 40 6708845

FREGATTI OY  

(purjelaivat)

markkinointi@fregatti.fi / +358 9 664664

Tilaisuuden järjestäjälle 
huomioitavia asioita

•  Tiloista löytyy videotykki ja valkokangas sekä 

 langaton netti.

• Terassilla on lupa soittaa musiikkia kello 22 asti,  

 jonka jälkeen sisätilat palvelevat

• Tiloissa on äänentoisto taustamusiikkia varten,  

 johon voi liittää oman musiikkilaitteen.

 

MAKSULLISET LISÄPALVELUT 

(eivät sisälly myyntitakuuseen)

• Valkoiset pöytäliinat 350 €, 

 kangasservietit 3 € / hlö

• Ohjelmien, tekniikan ja esiintyjien kanssa   

 auttavat yhteistyökumppanimme. Annamme  

 mielellämme tarjouksen  ohjelmasta   

 tilaisuuteenne. 

• Kuljetuksiin suosittelemme yhteistyö-

 kumppaniemme aluksia
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