
KOKOUS- JA JUHLATILAT

Tyylikäs ravintola kolmella kokoustilalla 
Lahden Satamassa

Bistro Kokassa on kolme erilaista valoisaa ja 
pöytämuodoin monipuolisesti muunneltavaa kokoustilaa. 

Suurempaan kokoustilaan mahtuu teatterimuodossa 
110 henkeä ja hieman pienempi tila noin 80 hengelle. 
Tilat voidaan yhdistää noin 200 hengen yhdeksi isoksi 
kokoustilaksi. Laadukas kokoustekniikka mahdollistaa 
myös hybridikokoukset. 

Yhteisessä loungetilassa voidaan järjestää 
vapaamuotoisempi kokous, tiimi-illallinen tai cocktail-
tilaisuus. 

Bistro Kokan ammattitaitoinen henkilökunta varmistaa 
herkullisen ja onnistuneen kokouselämyksen. Kymmenen 
henkilön sauna lämpiää kokouspäivän päätteeksi 
erillisestä tilauksesta. 
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Kysy lisää ja varaa oma tilaisuutesi!



Bistro Kokan tilat
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Valoisa kokoustila isommallekin kokoonpanolle.  
Tila on yhdistettävissä pienempään kokoustilaan 

avaamalla tilojen välinen siirtoseinä.

Erilaisin juhlavin pöytämuodoin muuntautuva 
tilakokonaisuus. Salissa on piano. Juhlatilaan oma 

sisäänkäynti Sibeliustalon sisäpihan puoleiselta sivulta.

Tunnelmalliset saunatilat 10 henkilölle. Pukuhuoneeseen 
mahdollista saada ruoka- ja juomatarjoilua.  

Saunatilat 4 h / 320 €

Viihtyisä kokoustila muunneltavin pöytämuodoin. 
Molemmissa kokoustiloissa on laadukas kokoustekniikka 

ja langaton verkkoyhteys.

Ulappa Poukama

Suvanto Tilaussauna

Pinta-ala (m2) Luokkamuoto Teatterimuoto Diplomaatti Banketti
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KOKOUSPAKETIT

• valitun tarjoilun
• kokoustilan vuokran
• laadukkaan kokoustekniikan, joka 

mahdollistaa myös etäpalaverit
• kokoustekniikan (videotykki, valkokangas, 

äänentoistojärjestelmä ja fläppitaulu)
• langattoman verkkoyhteyden 
• arvonlisäveron 14 % / 24 % 

Kokouspaketit sisältävät

59 €/hlö

Aamukahvi ja -tee, suolainen 
kahvileipä (kala tai liha), tuoremehu, 
jäävesi

Pöytiintarjoiltu 2  ruokalajin lounas  
(alkuruoka, pääruoka  kala tai liha)

Kahvi/tee ja makea  kahvileipä

39 €/hlö

Kahvi/tee ja suolainen (kala tai liha) 
tai makea kahvileipä, jäävesi

Pöytiintarjoiltu 2 ruokalajin lounas 
(alkuruoka, pääruoka kala tai liha)

20 €/hlö

Kahvi /tee, suolainen kahvileipä 
(kala tai liha) tai makea kahvileipä, 
jäävesi

Erillisestä tilauksesta tarjoilemme 
esim. tuoremehuja, hedelmävadin, 
pähkinöitä, marja- ja hedelmä-
smoothieita.

Koko päivä (8 h)  Puoli päivää (2-4h) Kahvikokous (max. 2h)

Arkisin klo 8-17. Lisätunnit 20 €/tunti. Iltakokouksissa klo 17 jälkeen  hintaan lisätään tilavuokra 150 €.
Minimilaskutusmäärä on 8 henkilöä. Rakennamme kokouspaketteja myös toiveidenne mukaisesti. 
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Ponzu-kastikkeella marinoitua lohta, avokadoriisiä, wakamea, pikkelöityä kurkkua ja retiisiä.
***

Iberico-porsaan kyljys (Espanja), punaviinikastiketta ja varhaisperunaa kevätsipulin kera, jalopenomajoneesia (G)
***

Raparperijäädykettä, raparperi-mansikkakompottia ja paahdettua valkosuklaata (G)

Kokousiltaan Keittömestarin päivän menu
alk. 52 € / hlö

Esimerkki-illallinen

myynti@rouxravintolat.fi / 0102 7929 39

Kysy lisää ja varaa


