
 

 

HÄÄT JA JUHLATILAISUUDET BOSGÅRDIN HEINÄVINTILLÄ  

Bosgårdissa luomme tilaajan kanssa yhteistyössä ikimuistoisia juhlapäiviä! 

Juhlatilaamme Heinävinttiin mahtuu n. 150 henkeä; tilassa on ruokailutilat ja -välineet, esiintymislava, 

tanssitilaa, A-oikeuksilla varustettu baari sekä AV-välineet. Heinävintti on käytössä toukokuun lopusta n. 

syyskuun puoleenväliin; tilassa on infrapunalämmittimiä, muttei keskuslämmitystä.  

Minimikattaus Heinävinttiin on 50 henkilöä. Tätä pienemmille seurueille suosittelemme juhlatilaksi 

kartanon päärakennusta, johon mahtuu 10 - 70 ruokailijaa – heistä 55 voidaan sijoittaa siten, että kaikki 

näkevät toisensa (muut viereisessä huoneessa). 

Yleiset tilausehdot sekä hinnasto on selostettu alla. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron 

(10%/14%/24%). 

RUOKAILUSTA 

 

• Juhlamenyymme  

Alkuruoat 
• lämminsavulohta 
• jaloviina graavilohi 
• Bosgårdin pastrami 
• luomumaksapate 
• marinoitua punasipulia 
•  sokerietikkakurkut 
• tillivoi perunaa 
• saaristolais- ja vaaleaa leipää, voita 

------------- 
Pääruoaksi 
• Charolaispaahtopaistia, madeirakastike 
• perunagratiini 
• uunipaahdetut kasvikset 
• Talon lihapullat 
• mozzarella-tomaatti salaatti, basilika, vinegretti 
• lehtisalaattia, parmesaania, krutonkeja ja kastiketta 

 
-------------- 

Jälkiruoaksi 



• Perinteinen kermakakku/ koristeltu ”nude”-täytekakku. 

                                                  Tai 

•  Juustokakku oman maun mukaan 

• Kahvi ja -tee 
 
  

Varaamme oikeuden korvata tarvittaessa menyiden yksittäisiä ruokia vastaavalla tuotteella, jos raaka-

aineissa esiintyy saatavuusongelmia.  

Ruokamme on laktoositonta ja kermakakkua lukuun ottamatta suurin osa myös gluteiinitonta. Kasvis - ja 

vegaaniruokailijoille valmistamme erillisen pääruoan ilman lisämaksua sekä tarjoamme vegaaneille 

kakun tilalla sorbet-marjajälkiruoan. Mikäli kasvis-, vegaani- tai muita erikoisruokavalioita noudattaville 

halutaan erillisiä alkuruokia tai oma hääkakku, perimme tästä tapauskohtaisesti sovittavan lisämaksun.  

Lopullinen menyy neuvotellaan aina asiakkaan kanssa. 

Asiakkaan omien ruokien tarjonnasta, ks. alla tilausehdot. 

JUOMAT 

Juomapaketti 

• alkumalja (10cl.) 

• kaksi kaatoa viiniä (2x24cl.) 

• avec (4cl.) 

 
 

 

 Asiakkaan kanssa sovitaan etukäteen vieraille tarjottavien juomien määrä, minkä jälkeen vieraat voivat 

hakea omaan laskuun lisäjuomia juhlatilan baarista. Viinejä voi maistaa ravintolassamme. Lisäksi  

tarjoamme laajan valikoiman muita juomia, myös alkoholittomia. 

 

Kartanon juomalistan valikoimaan saattaa tulla muutoksia. Varaamme oikeuden juomahintojen 

korotuksiin esim. verotuksen muuttuessa. 



Tilalla on A-oikeudet; omien juomien tuominen paikalle ei siten ole lain mukaan mahdollista. 

Epäselvyyksien välttämiseksi omien juomien nauttiminen anniskelualueen välittömässä läheisyydessä 

kartanokeskuksen alueella, esimerkiksi tilan parkkipaikalla, ei myöskään ole sallittua.  

HÄÄKATTAUS JA -KORISTELU 

Häätilaisuuteen sisältyy kaikki tarvittavat astiavuokrat sekä peruskattaus. Muista koristeluista vastaa 

asiakas. 

Bosgårdin pöytiin, tuoleihin, astiastoon sekä pöytä- ja lautasliinoihin voi tutustua etukäteen. Niiden 

värisävyissä ja esimerkiksi lasien muodossa voi esiintyä pieniä vaihteluja pöytien välillä; tuotesarjaa 

täydennettäessä kulumisten ja rikkoutumisten vuoksi ei täysin samanlaista tuotetta välttämättä ole ollut 

enää saatavilla. Allekirjoittamalla hääsopimuksen asiakas hyväksyy nämä vaihtelut. Muussa tapauksessa 

asiakas voi tuoda paikalle esimerkiksi omat tuolinsa tai liina- ja astiastosarjansa. Tällöin hän vastaa 

häiden jälkeen myös niiden mahdollisesta puhdistamisesta sekä palauttamisesta.  

HINNASTO  

Hääpaketti: 55€/henkilö 

Juomapaketti: 29€ /henkilö 

Tilaisuuden minimiveloitus on 3 800 euroa, kun tilataan samalla juomapaketti koko seurueelle , muutoin 
4 500 euroa. 
 
 
Hääpaketti sisältää: 
- hääruoat  
-tila- ja astiavuokrat sekä kankaiset pöytä- ja lautasliinat 
-baari- ja seisovan pöydän tarjoilun koko hääjuhlan ajan 
-tilan perussomistuksen sekä siivoukset ennen ja jälkeen juhlan 
- ensitapaamisen, syventävän tapaamisen sekä häitä edeltävän päivän ”Final check”-tapaamisen sekä 
näihin liittyvän kirjeenvaihdon 
-häävastaavan 
 
 
 
Perimme varausmaksun €350, kun juhlavaraus vahvistetaan. Varausmaksu vähennetään tilaisuuden 
loppulaskusta. Mikäli tilaisuus perutaan varausvahvistuksen jälkeen, varausmaksua ei palauteta. Muut 
peruutusehdot: ks. alla. 
 
Bosgård tarjoaa peruskattauksen, mutta asiakas on häitä edeltävänä päivänä tervetullut tekemään 
lisäkoristeluja makunsa mukaan.  Asiakkaan valmistellessa juhlatilaa Bosgårdin häävastaava huolehtii, 
että asiakas saa tarvittavat apuvälineet ja tarvikkeet sekä avustaa kattaus- ja koristelutyössä.  Häätila 
suljetaan häitä edeltävänä iltana klo 19 ja avataan uudelleen hääpäivänä klo 9. 
 
 



LISÄPALVELUJA 
 
Yöruokaa: 
 Tarjoamme seuraavia vaihtoehtoja hintaan 18€/vieras. Minimitilaus 20 annosta: 
 

• Bosgårdin luomunakki hot dogs ja perunasalaattia: 
tai 

• Kolmen hienon juuston valikoima, hilloa sekä keksejä  
 
Molemmat yö ruoat yhdessä 25€/annos.   

 
Alkuillan ylijäämäruoat nostetaan uudelleen pöytään . Emme luonnollisesti voi taata, että tarpeeksi 
syötävää jää yli. 
 

• Juhlatilan koristelu koivuilla 100€ 
• Valkoiset tuolinpäällysteet 2,50 €/kpl 

 
All inclusive paketti 190€/henkilö 
 

Kaikki edellä mainittu sekä rajaton mietojen (ei käsityöoluet) ja viinien tarjoilu baarista. 
Lisäksi laaja mutta rajoitettu väkevien ja drinkkien tarjoilu. 

Tarjoilu alkaa aikaisintaan klo. 16 ja jatkuu valomerkkiin klo. 24 asti. 
Viinit tarjoillaan laseittain ja väkevät 4cl. Kerralla. Ruokailun aikana pullot kuitenkin tuodaan 
pöytiin. 
 
 
 

All inclusive paketista pyydämme 5000€ etukäteismaksun. 
 
 
Majoitus:  
  
Sannaisten Kartanon  n. 3 min ajomatkan päässä. Sis. aamiainen, allasosaston, saunan. 
Asiakas varaa itse. 
 
Runo hotel Porvoon vanhassa kaupungissa. Bosgårdin kautta tarjouspyyntö/varaus. 
 
 

Bussi: Eriksson bussit, p. 0400 49 70 70  Ovat olleet järjestelmällisesti edullisin kyytijä, hubi sijaitsee 

Bosgårdin ja Porvoon välissä. 

 

Valokuvaaja: http://ilonasavola.com/   Ollut säännöllisesti Bosgårdin häissä kuvaajana; hienoa jälkeä. 

 

Valostringejä ym hääkoristelurekvisiittaa: www.cosa.fi  (Sijaitsee Roihuvuoressa) 

http://ilonasavola.com/
http://www.cosa.fi/


 
TURVALLISUUS MAATILALLA 

Bosgårdissa on lihakarjan laitumien ympäristössä sähköaidat! Aidat on merkitty varoitusmerkeillä. On 

tärkeää huolehtia, etteivät lemmikit tai lapset tahtomattaan joudu aitoja vasten.  

Emolehmät suojelevat vasikoitaan, minkä vuoksi eläimiä ei saa lähestyä eikä ruokkia. Lapset voivat 

aikuisen seurassa turvallisesti ruokkia ja silittää Bosgårdin kesälampaita luontopolkujen alkupäässä 

olevassa erillisessä aitauksessa. 

Bosgård on toimiva maatila, minkä vuoksi parkkialueen läpi ja tilan pikkuteillä liikkuu suuria 

maatalouskoneita. Älkää päästäkö lapsianne ulos leikkimään ilman valvontaa. 

YLEISIÄ TILAUSEHTOJA 

Tilaisuuden oletetaan alkavan n. klo 15 ja päättyvän viimeistään klo 01.00. Valomerkki viimeisille tilauksille sekä musiikin 

lopettamiseen on normaalisti 00.30. Häätilaisuuden aloituksen suhteen on toki joustoa.  

Heinävintin häiden ja suurjuhlien hallinto- ja suunnittelukulu 350 euroa laskutetaan, kun varauspäivä on sovittu ja tilaus 

vahvistettu. Hallinto- ja suunnittelukulut kattavat sähköposti- ja puhelinkeskustelut häiden valmistelusta sekä kolme 

tapaamista hääparin kanssa: ensisuunnittelu, syventävä suunnittelu sekä viimeistelysomistus ennen häitä. Muista 

tapaamisista laskutamme erikseen. Mikäli varaus myöhemmin perutaan, hallintomaksua ei palauteta.  

Ruokatarjoilu on seisovasta pöydästä. Alku- ja pääruoat tuodaan pöytään pääsääntöisesti erikseen siten, että ne ovat 

nautittavissa peräjälkeen. Jälkiruoka ja kahvi tuodaan tauon jälkeen, tämän aikataulu sopimuksen mukaan.  

Ruoka-annoksien annoskokoon ja resepteihin voi halutessaan tutustua etukäteen. Emme tee malli-hääkakkuja. 

Tilaajan omien ruokien tarjoilusta sovitaan tapauskohtaisesti. Lähtökohtaisesti näitä voi olla vain rajoitetusti, esimerkiksi 

pieniä leivonnaisia. Ravintoloille asetetut vaatimukset tarjoiltujen tuotteiden raaka-aineiden jäljitettävyydestä ja 

pakkaushygieniasta ovat tiukat ja usein estävät kotioloissa valmistettujen elintarvikkeiden tarjoilun.  Omien ruokien 

tarjoilu ei vaikuta Bosgårdin menyyn hintaan. 

Laskutamme henkilö- ja korjauskulut kohtuuttomaksi katsottavasta sotkusta (esimerkiksi oksennus tai pihamaiden 
roskaaminen), järjestyshäiriöiden rauhoittamisesta tai asiakkaan vaurioittamista tavaroista. 

Häätilaisuuksissa asiakas viimeistelee koristelun itse. Asiakaskoristelun tulee normaalisti tapahtua häitä edeltävänä 

päivänä ja päättyä viimeistään klo 19. Peruskattausmalli tulee antaa Bosgårdin henkilökunnalle varhaisessa vaiheessa, 

jotta pöydät ehditään kattaa työajan puitteissa. Omat koristeet tulisi puolestaan poistaa Heinävintistä sunnuntaihin klo 

17 mennessä, ellei toisin sovita. Veloitamme 60€/h alkavalta tunnilta näitä ajankohtia myöhemmästä sulkemisesta. 

Muiden mahdollisten varausten vuoksi emme takaa, että tila on vapaa  ennen hääpäivää edeltävää päivää. 

Asiakkaan itse järjestämä elävä musiikki ja ohjelma on tervetullut. Laitevaatimukset sekä ohjelmanumeroihin tarvittavat 

tarvikkeet ovat tilaajan vastuulla.  

Heinävintti on 170-vuotias; katosta ja sivuilla olevista palkeista irtoaa pieniä puuhaituvia ja -pölyä, jotka voivat 

kosketuksesta jättää jälkiä vaatteisiin.  

Paloturvallisuussyistä minkäänlaisen elävä liekin, kuten kynttilöiden tai tuikkujen, käyttö Heinävintillä tai sen 

läheisyydessä ei ole mahdollista. Samasta syystä tupakointi järjestetään turvaetäisyydellä sisäänkäynnistä. 



Oman alkoholin nauttiminen anniskelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä on kielletty laissa. Mikäli kieltoa 

rikotaan ja viranomaisten pistotarkastus havaitsee sen, sakottaa viranomainen tilaisuuden järjestäjää. Tällöin 

häätilaisuus voidaan viranomaistarkastajan vaatimuksesta myös keskeyttää. Pistotarkastuksia tehdään vuosittain. Mikäli 

havaitsemme vieraiden nauttivan omia alkoholijuomia hääpaikalla, varaamme oikeuden pyytää kyseisiä henkilöitä 

poistumaan hääpaikalta. Mahdolliset viranomaissakot ja anniskeluoikeuksien menetyksistä aiheutuneet tulonmenetykset 

perimme häiriön aiheuttajalta.  

Peruutusehdot:  

• Häätilaisus tulee siirtää toiseen päivään viimeistään 30 päivää ennen voimassa olevaa varausta. Jos tilaisuus 
perutaan kokonaan eikä vain siirretä, emme palauta maksettua varausmaksua. 

• Jos hää- tai muu Heinävintin suurtilaisuus perutaan alle 21 päivää varauspäivästä, laskutamme 250€. 

• Jos hää- tai muu Heinävintin suurtilaisuus perutaan 7 päivää tai alle varauspäivästä, laskutamme 50% sovitusta 
perushinnasta laskettuna varauksen yhteydessä toimitetun hinnaston ja tilaajan ilmoittaman osallistujien 
pääluvun mukaan. 

• Jos hää- tai muu Heinävintin suurtilaisuus perutaan 3 päivää tai alle varauspäivästä, laskutamme 90% 
perushinnasta laskettuna varauksen yhteydessä toimitetun hinnaston ja tilaajan ilmoittaman osallistujien 
pääluvun mukaan. 

Laskutusehtomme on 7 päivää netto tilaisuuden jälkeen. Yliaikakorko 14%. Perimme maksuhuomautuksista 20 euron 

hallintokululisän. 

Asiakkaan tilaukset ja aikataulu kootaan tälle lomakkeelle, jonka tilaaja hyväksyy kirjallisena ennen juhlapäivää. 

Olemme tutustuneet tilausehtoihin ja hyväksymme ne: 

Pvm ja paikka: 

Asiakas                                          Asiakas 

Bosgårdin kartanon puolesta: 

 

JUHLAOHJELMAN SUUNNITELUKAAVAKE 

Kaavake täytetään yhdessä tilaajan kanssa suunnitelmien edetessä; kaavake toimii muistilistana 

Bosgårdille. Tilaaja hyväksyy kaavakkeen sisällön viimeistään neljä viikkoa ennen juhlapäivää.  

Mitä on sovittu / tiedotettu Bosgårdille: 

• Juhlan ajankohdasta ja vierasmäärästä, lapset mukaan lukien: 

 

 

• Menyystä muk. lukien yöruoka:  

 



 

• Juomatarjoilusta: 

 

 

• Juhlan ohjelma ja aikataulu: 

 

• Tilan kattauksesta ja koristelusta, mukaan lukien valot, pöytien sijoittelu, mahdolliset oman 

liinat tai astiat, sekä muu koristelu 

 

 

• Vieraiden ruokarajoitteista:  

 

 

• Musiikista: 

 

 

• Kuljetuksista: 

 

 

• Majoituksesta: 

 

 

• Muusta asiakkaan toivomasta ohjelmasta: 

 

 

• Kaason ja Bestmanin yhteystiedot: 



Sujuvat häät edellyttävät Bestmanin ja Kaason sekä Bosgårdin henkilökunnan hyvää 

kommunikointia!  

Kaason yhteystiedot: 

Bestmanin yhteystiedot: 

 


