
Lonna_miinamakasiini_esite2018_uusi.indd   1 05/04/18   12:26



WWW.LONNA.FI     #LONNAISLAND

Sympaattinen Lonnan saari sijaitsee vain 10 minuutin matkan päässä Helsingin 

Kauppatorilta. Lonnan Miinamakasiinien tilat tarjoavat mahdollisuuden 

monipuolisille ratkaisuille. Tilat toimivat erittäin hyvin idyllisistä 60 vieraan 

illanistujaisista ja 80 vieraan seminaaripäivistä aina suurempiinkin yritysjuhliin. 

Miinamakasiineja ympäröi jykevä kiviaita, joka rajaa ne yksityisalueeksi saaren 

muusta ympäristöstä. Alueella sijaitsee kaksi vanhaa tiilimakasiinia, joiden välissä on 

suuri terassi. Osittain katetulta 400 m² kokoiselta terassilta aukeaa esteetön näköala 

merelle. 

Kokouspäivä, kesäjuhlat tai yritystilaisuus 
suunnitteilla? Tule Lonnan Miinamakasiineille!
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   HELSINKI SUOMI, FINLAND.      60°9.251´N, 24°59.453´E     

Lonnan merellisessä ympäristössä 

vietetään ikimuistoisimmat 

kesäjuhlat! Miinamakasiinit 

ovat kuin luodut tasokkaisiin 

tilaisuuksiin. Olipa kyseessä sitten 

illallinen avainasiakkaiden kanssa, 

tuotelanseeraus tai seminaarin jatkot, 

Lonna tekee vaikutuksen vieraisiinsa 

uniikilla miljööllään ja tunnelmallaan. 

Päämakasiiniin mahtuu illallistamaan 

noin 120 vierasta, ja rapujuhlia varten 

tilaan voidaan kattaa rapupöytä jopa 

80 vieraalle.

Miinamakasiineilla on juhlittu myös 

400 hengen riehakkaita kesäjuhlia, 

jolloin käyttöön on otettu koko 

makasiinialueen tilat. Kaksi erillistä 

makasiinia sekä terassi tarjoavat 

monipuoliset käyttömahdollisuudet 

kesäisiin tapahtumiin tilaisuudesta 

riippuen.

Miltä kuulostaisi hieman erilainen kokous-

päivä saaressa? Miinamakasiinien tilat 

muuntuvat helposti moniin 

käyttötarkoituksiin. Päämakasiinissa 

on istumapaikat 80 vieraan seminaaria 

tai kokousta varten. Lisäksi sieltä löytyy 

videotykki ja valkokangas valmiiksi 

asennettuna sekä äänentoisto 

taustamusiikkia varten.

Lonnassa pääset nauttimaan 

niin maittavasta aamiaisesta, 

ruokaisasta saarilounaasta kuin 

piristävistä iltapäiväkahveistakin! 

Heti päivän aluksi saareen saapuvia 

kokousvieraita odottaa makasiineilla 

Lonnan aamiainen. Lounas tarjoillaan 

joko Miinamakasiineilla tai 

Lonnan 60-paikkaisessa ravintolassa. 

Virkistävät iltapäiväkahvit ja pieni kauden 

makea voidaan herkutella kokoustilassa 

tai makasiinien aurinkoisella terassil-

la. Seminaaripäivän voi halutessaan 

päättää illalliseen Miinamakasiineilla, sillä 

Päämakasiini muuntuu tunnelmalliseksi 

juhlapaikaksi, vaikkapa pienen 

saarikierroksen aikana.

Kesäjuhlat 
tai yritystilaisuus

Kokous tai 
seminaaripäivä
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Ruoka- ja 
juoma-
tarjoilut
Miinamakasiinien ruoka- ja juoma-

tarjoilusta vastaa Lonnan saari. 

Tiloissa on täydet anniskeluoikeu-

det. Makasiinien tarjoilut on suun-

niteltu tinkimättömästi Lonnan 

hengessä. Käytämme tuoreita kau-

den raaka-aineita suosien luomua 

ja lähiruokaa. Illallismenu koostuu 

runsaasta alkupalavalikoimasta ja 

pääruoka valmistetaan aina paikan 

päällä komeassa hiiligrillissä. 

Menun kruunaa jälkiruoka sesongin 

mukaan. Illallinen tarjoillaan nouto-

pöydästä.

Esimerkkimenu

ALKURUOAT JA SALAATIT

Ahlbergin salaattia ja yrttejä

Siikaa ja avomaan kurkkua

Fenkoli slaw, tilliä ja mallasleipää

Vihreää parsaa ja juustoa

Luomupossua ja dijonia

Talon leipää ja voita

PÄÄRUOAT HIILIGRILLISTÄ

Paahdettua lohta ja piparjuurta

TAI

Grillattua luomukaritsaa ja ajuruohoa

Pääruokien kanssa tarjoillaan lämpimät 

lisukkeet.

MENU LOHELLA 

49 € vieras

MENU KARITSALLA 

55 € vieras

KAUDEN JÄLKIRUOKA 

10 € vieras

KAHVI/TEE 3 € vieras

Kaikki hinnat sisältävät alvin (14 %).

Noutopöydän sisältö ja raaka-aineet 

saattavat muuttua sesonkien sekä 

saatavuuden mukaan. Henkilömäärän 

sekä erikoisruokavaliot toivomme 

ilmoitettavan 10 päivää ennen tilaisuutta.

WWW.LONNA.FI     #LONNAISLAND
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Juomapuolella suosimme ruoan 

tapaan luomua ja pientuottajia. Talon 

viineinä tarjoilemme tällä kaudella 

ihania ranskalaisia Pierrick Harangin 

luomuviinejä. Lisäksi täydennämme 

juomavalikoimaa pienpanimotuotteilla 

sekä luomuvirvokkeilla.

TALON VIINIT: 

• Maset Flors Blanques Cava 

 Brut Reserva  39 €

• Pierrick Harang Le Petit 

 Balthazar Blanc 39 €

• Pierrick Harang Le Balthazar

 Grenache Noir 39 €

• Pierrick Harang Le Petit

 Balthazar Rosé  39 €

Kysy myös upgreidattua 

viinipakettia!

Pienpanimo-oluet kauden mukaan

6–9 € 

Siiderit ja lonkerot   

7–9 €

Virvokkeet 

3–5 €

Juomalistat 2018

* * *
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MAKSULLISET LISÄPALVELUT (eivät sisälly myyntitakuuseen)

• Valkoiset pöytäliinat 350 €, kangasservietit 3 € / hlö

• Vuokrattava lisä-äänentoistosetti asennettuna 150–500 €

• Kuljetuksesta voi tiedustella suoraan varustamoilta

Hinnoittelu ja lisäpalvelut

WWW.LONNA.FI     #LONNAISLAND

JUHLAT MIINAMAKASIINEILLA 

Miinamakasiinien tilavuokra on 1 500 € (sis. alv 24 %). Tilavuokra sisältää tilojen 

valmistelut, henkilökunnan, astiaston, loppusiivouksen sekä henkilökunnan 

kuljetukset mantereelle tilaisuuden jälkeen. Makasiinien myyntitakuu ruoan ja 

juoman suhteen on 6 500 € (sis. alv). Tilat ovat käytössänne klo 10–00, 

ellei toisin sovita.

KOKOUSPÄIVÄ MIINAMAKASIINEILLA (yli 40 vieraalle)

Kokoustila on käytössänne klo 9–16. Tilavuokra on 950 € (sis. alv 24 %) ja se sisältää 

alkuvalmistelut, henkilökunnan, astiaston ja loppusiivouksen. Aamiainen, lounas ja 

iltapäiväkahvit 50 € / vieras (sis. alv).
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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
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• Päämakasiinista löytyy videotykki ja valkokangas sekä langaton netti.

•  Terassilla on lupa soittaa musiikkia kello 22 asti, jonka jälkeen sisätilat palvelevat. 

•  Päämakasiinissa on taustamusiikkia varten äänentoisto, johon voi liittää oman  

 musiikkilaitteen.

Tilaisuuden järjestäjälle huomioitavia asioita
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Tutustu tarkemmin kuviin, 

istumajärjestyksiin ja pohjapiirroksiin:

LONNA.FI/GALLERIA
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