
TPS-kotiottelut, kausi 2017–2018 

AITIORUOKALISTA 
 

ALKURUUAT alkuun pääruuaksi 

Talon alkusalaattia, Rostenin maalaisleipää ja levitettä 5,00 €  

Caesar-salaattia,  Rostenin maalaisleipää  ja levitettä 8,00 €  14,00 €   
   - broilerilla 10,00 €  17,00 € 

Pikkaraisen parempi sienisoppa 8,50 €  15,00 € 
 -kermaista tattikeittoa ja Rostenin maalaisleipää ja levitettä   

    

PÄÄRUUAT lisäkkeeksi pääruuaksi 

Kasvisgratiinia (myös vegaani) 8,30 € 15,50 € 
 -kauden kasviksia, juusto-kermakastiketta ja yrttejä. 

Kylmäsavulohikiusaus  17,00 € 
- punajuurta, suolakurkkua.  

Keittiömestarin pullat ja muusi   22,00 € 
 - Itse tehdyt lihapullat Atrian rotukarjan naudan jauhelihasta. Lihapullat tarjoillaan padassa  

kastikkeeseen kätkettynä.    

BBQ-brisket & kermaperunat  32,50 € 
 - Mureaa häränrintaa, makean tulista BBQ-kastiketta ja lämpimiä kasviksia. 

Oskun broilerikastike  22,50 € 
 - Lempeän mausteista itämaalaistyylistä broilercurrya ja villiriisiä. 

Chili con Carne  24,50 € 
 - Texasista inspiraation saanut, naudan paistista pitkään haudutettu,  chilillä maustettu pataruoka. 

Jonnen välipalavati  23,50 € 
- Maissipaneroitua broileria, omassa keittiössä tehtyjä lihapullia, grillattua maissia, raikasta 
perunasalaattia ja coleslawia. 

Wilhelmin makkaralankku  21,50 € 
- Atrian makkaravalikoimasta rakkaudella valittuja mausteisia  maistuvia makkaroita, itsetehtyä 
perunasalaattia  ja coleslawia sekä hallin sinappia. 

 

JÄLKIRUUAT  
Yksi jälkiruokakahvitus tai -tee sisältyy ruokailuun 

Lisäkannu kahvia tai teetä   20,00 € 

TPS-leivos  6,00 € 

Talon Rocky Road  5,50 € 

Talon kondiittorin juustokakku 10 hengelle  65,00 € 

Suklaamoussea, appelsiinikastike  5,00 € 
 
Lähes kaikki annokset voimme tehdä myös gluteenittomana ja laktoosittomana. Muista mainita toiveesta tilauksen yhteydessä. 
 

TILAUSLINKIT ENNAKKOTILAUKSIIN 
Voit tehdä tilauksen kätevästi netissä viimeistään kaksi arkipäivää ennen tapahtumaa. 
www.lyyti.in/aitiotilausPPKKVV eli päivämäärä kuudella numerolla esim. www.lyyti.in/aitiotilaus090917 



   

 
 

 
TOIMITUSEHDOT JA HUOMIOITAVAA   
 
Kaikki hinnat ovat per henkilö ja sisältävät alv:n. Erityisruokavalioista veloitamme lisämaksun 5 € / hlö. 
 
Gatorade Centerin aitioissa on yhteiset tarjoilijat, jotka kiertävät huolehtimassa ruoka- ja juomatarjoiluista. Mikäli 
haluatte oman tarjoilijan koko illaksi aitioon, veloitetaan tästä 300 € / ilta. Hintaan kuuluu myös aidot posliini- ja 
lasiastiat. 

 
Toivomme että koko seurueelle tilataan sama tarjoilu. Emme toimita useita eri ruoka-annoksia aitioihin, johtuen 
aitioiden rajallisista tarjoilutiloista. 

 
Lähtökohtaisesti kaikki aitiotilaukset laskutetaan jälkikäteen. Laskuun lisätään palvelumaksu 20 € / aitio. 

 
Kaikki varaukset on tehtävä kahta (2)  arkipäivää ennen tilaisuutta. Mikäli muuta ei ole sovittu, aitiossa tarjoilut 
ovat kertakäyttöastioilla. 
 
LISÄTIETOJA JA TILAUKSET  
 
Turkuhallin Palvelu Oy 
Janne Korhonen 
janne.korhonen@tps.fi 
041 458 4809 
 
 
AITIOSSA VALMIINA - AITIOJUOMAT JA PIKKUPURTAVAT 
 
Jokaisessa vuokra-aitiossa on tarjolla tietty määrä juomia ja pientä purtavaa, jotka laskutetaan aition vuokraajalta 
jälkikäteen kulutuksen mukaan ns. minibaarityyppisesti. Mikäli et halua, että näitä juomia löytyy aitiosta tai haluatte 
joitain muita juomia valmiiksi, niin ilmoitathan siitä ystävällisesti tarjoilutilauksen yhteydessä tai osoitteeseen 
janne.korhonen@tps.fi.  
 
HUOM. Varmistathan mahdollisten aitiokampanjoiden osalta tarjoilutilanteen aition myyjältä tai Janne Korhoselta. 
 
  hinta 

Aura 0,33l 6,00 € 

Lonkero 0,33l 7,00 € 

Happy Joe 0,33l 7,00 € 

Virvoitusjuoma 0,5 l 4,50 € 

Lähdevesi 2,50 € 

TPS-punaviini 0,75l,  35 € 

TPS-valkoviini 0,75l  35 € 

Sipsit 6,00 € 

Konvehtirasia 15,00 € 
 
Lisäksi tarjolla on väkeviä alkoholijuomia pikkupulloissa (4 cl). Valviran ohjeistuksen mukaisesti emme voi julkaista 
niiden hintoja sähköisessä muodossa. Väkevien juomien osalta lisätiedot voi tiedustella Janne Korhoselta.  
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