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Ruokafilosofiamme

Kunnioitamme puhtaita ja laadukkaita raaka-aineita, sekä hyödynnämme 
sesonkeja. Meillä on ammattilaisten taidolla valmistamaa ruokaa, jossa yhdistyvät 

hyvä maku ja visuaalisuus. Kehitämme jatkuvasti ruokatuotettamme ja räätälöimme 
eri tilaisuuksiin sopivia kokonaisuuksia asiakkaan toiveita kuunnellen.

Meillä onnistuvat niin cocktail-tilaisuudet kuin istuvat 
illalliset tunnelmallisessa ravintola Talentissa.

Pöytiin tarjoiltu esimerkkimenu

Lähimenu 
maalis-huhtikuu 49 €
Peuran paahtopaistia ja Vilhojuustoa
Paistettua siikaa ja maa-artisokkaa

Mustikkajäätelöä ja ruista

Esimerkkibuffet 

Lähi-idän rikkaita 
makuja 26 €

Salaattia halloumista ja melonista
Viininlehtikääryleitä

Tabouleh – Libanonilainen salaatti bulgurista
Paahdettua kukkakaalia ja tsatsikia

Lammasvartaita ja munakoisotahnaa
Marokkolainen kanacouscous

Pitaleipää ja hummusta
Banoffee



Yllätä iloisesti, virkisty välissä, palkitse ja hemmottele henkilökuntasi 
päivän päätteeksi. Ajattele kokouspäivääsi uudella tavalla – yllätä improlla! 

Ohjelmaesimerkkejä tiimipäivän piristykseksi: • Naurujooga • Iloinen improtuokio 
• Aivobic • Pilates/rentoutustunti • Jooga • Rush-trampoliinipuisto

Pitkä intensiivinen koulutuspäivä vetää mehut aivoista (ja ruumiista), 
piristävä ohjelmanumero palaverin/koulutuksen välissä tai loppuhuipennuksena 

päivän päätteeksi nostattaa mieltä ja lisää virtaa.

Kokkikoulut alk. 35 €
Valmista täydellinen kolmen ruokalajin 
illallinen ammattikokkien avustuksella. 

Kurssin kesto n. 3 tuntia, jonka jälkeen työn 
jäljestä nautitaan illallisella ravintola Talentissa. 
Herkkusuille myös tarjolla jälkiruokakoulu, jossa 

opetellaan suosituimpien jälkiruokien salat. 
Kastikekoulussa perehdytään neljän eri kastik-
keen tekoon, joilla hurmaataan illallisvieraat.

Päivän päätteeksi 

Puolen päivän 
kokous alk. 60 €

Sisältää kokoustilan sekä iltapäiväkahvin 
Lämpiössä. Päivän päätteeksi ruokailu 
tunnelmallisessa ravintola Talentissa 

kuohuviinilasillisen kera.

Wellness – paranna työhyvinvointia



Ota yhteyttä!
Kartoitamme tarpeenne ja esit-

telemme tilamme, tuotteemme ja 
palvelumme Teille sopivana aikana. 

Taitotalon kongressikeskus
Valimotie 8, 00380 Helsinki

Myyntipalvelu 
Puhelin 020 746 1352

Sähköposti myynti@ami.fi
taitotalo.com

Myyntipalvelumme palvelee 
arkisin klo 8.30-16.00.

Palveluksessanne, olemme täällä!
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Pysäköintipaikkoja on rajoitettu määrä, 
suosittelemme käyttämään julkista liikennettä.

 Pysäköinti
Taitotalon kongressikeskuksella on pysäköintipaikkoja 
Valimotien pysäköintihallissa ja ulkopaikoitusalueella. 
Pysäköintihalliin ja ulkopaikoitusalueelle tarvittavan 
sisäänajokoodin saa myyntipalvelustamme. Maksut-
tomia paikkoja on rajoitettu määrä.

 Lisäpysäköintimahdollisuus
Jos kongressikeskuksen maksuttomat paikat ovat täynnä, 
voitte tarvittaessa käyttää Valimotie 10 pihassa olevia 
pysäköintipaikkoja, joita hallinnoi Autoparkki Oy. 
Pysäköintimaksu on 1,50 € / h, maksimissaan 9 € / vrk.
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