
HYVÄÄ PAIKALLISTA RUOKAA
... ja elämyksiä Satakunnassa!

SATAKUNTA

www.frescoravintolat.fi



Lounaskahvila-konditoria Marketta palve-
lee mutkattomasti Porin Karjarannassa. 

FresCo Ravintolat haluaa kehittyä ajassa 
tarjoten asiakkaille elämyksiä hyvän ruuan 
parissa. Vaalimme kuitenkin myös perintei-
tä ja toimitilojen historia on läsnä arjessa 
tarinoina ja tunnelmina joka päivä.
 
Ei niin pientä juhlaa, 
ettei se olisi meille tärkeä

Olemme jo useiden vuosien ajan olleet 
järjestämässä monien suuryritysten kanssa 
heidän VIP- ja muita asiakastilaisuuksia. 

Tuomme palvelumme mielellämme myös 
asiakkaamme kotiin tai muuhun asiakkaal-
le mieleiseen paikkaan.

Haluamme olla yksityis- ja yritysasiakkail-
lemme kumppani, joka tuo osaamisensa 
heidän käyttöönsä tehden jokaisesta tilai-
suudesta ainutkertaisen. Itse asiassa, ra-
kennamme yhdessä arjen ja juhlan kaunii-
ta muistoja - elämyksiä. 

FresCon ammattitaitoiset työntekijät tarjo-
avat osaamisensa käyttöösi. 

Kuljetaan yhdessä arjesta juhlaan!

Seija Aronen

Kuljetaan yhdessä arjesta juhlaan!

Olen Seija Aronen, FresCo Ravintoloiden 
toimitusjohtaja. Kerron tässä hieman yrityk-
semme toiminnasta.

FresCo yhdistää tuoreuden ja raikkauden 
”Fresh”, sekä yhdessä tekemisen, yrittämi-
sen ”Co”. Yhdessä näistä kahdesta muo-
dostuu FresCo, joka tarkoittaa mm. seinä-
maalausta. Tavoitteenamme on luoda 
ruokahetkistä elämyksiä. Tyylikkäät astiat 
ja upeat kattaukset ovatkin osa tavara-
merkkiämme. 

Ensimmäinen toimipisteemme, kahvila-ra-
vintola Satamanportti aloitti toimintansa 
nimensä mukaisesti Rauman sataman por-
tilla keväällä 2004. 

Ravintolaperheemme on vuosien varrella 
kasvanut. Tänään FresCo Ravintolat tar-
joaa palvelujaan Rauman seudulla Sa-
tamanportin lisäksi kokous- ja juhlatalo 
Etappi*22*:ssa, teatteriravintola Ankkurissa, 
kesäteatteriravintola Skanssissa, Villa Loka-
rissa, UPM Rauman henkilöstöravintola Deli-
kaatissa, Oraksen henkilöstöravintolassa ja 
Metsä Fibren henkilöstöravintola Keitaalla. 

Palvelemme asiakkaitamme myös Turussa, 
Aurajokirannassa ravintola Aitiopaikassa, 
Lounais-Suomen poliisilaitoksella ravintola 
Kammarissa ja Linnankadulla ravintola Kor-
kissa.

Syksystä 2019 myös Porissa

Porin Suomalaisen klubin tyylikkäät tilat 
soveltuvat hyvin tunnelmallisiin perhejuhliin 
ja erilaisiin yritystilaisuuksiin asiakastilaisuuk-
sista, pikkujouluihin ja kesäjuhliin.

Teknologiakeskus Pripolin tilat taipuvat 
haastavampiinkin tapahtumiin. 



Teatteriravintola Ankkuri
- mukavia hetkiä kanaalin mutkassa

Osoite: Alfredinkatu 2, 26100 Rauma 
Puh:      0440 996 799
Email:   ankkuri@frescoravintolat.fi

Koko 
(hlöä) Tila Kuvaus

100 Ravintolasali
Ravintolasalissa on toisella sivulla suuret ikkunat lattiasta kattoon. 
Tila on valoisa ja voit nauttia kanaalinäköalasta joko salissa tai te-
rassilla. 

170 Teatterisali Voit järjestää tilaisuutesi myös teatterisalissa esitysten ulkopuolisena 
aikana.

Aloita teatteri-ilta kiireettömästi saapumalla ajoissa paikalle ja nauti teatteriravintola Ankkurin 
ravintolapalveluista. Voit myös varata etukäteen tarjoilut väliajalle, ravintolassa on A-oikeudet.  

Arkisin tarjoilemme lounasta, päivän listan löydät osoitteesta: https://www.frescoravintolat.fi/
lounas/teatteriravintola-ankkurin-lounaslista/. Perjantaisin lapskoussia yhtenä lämminruokavaihto-
ehtona. Mahdollista ostaa lapskoussia mukaan pakasteena päivittäin.
P.S. Vietä juhlasi kanaalin mutkassa teatterin inspiroivassa miljöössä! Rauman Teatterin tilat ovat 
käytettävissä esitysten ulkopuolisena aikana. 



Etappi*22* 
- täyden palvelun kokous- ja juhlatalo

Osoite:  Satamakatu 22 D, 26100 Rauma 
Puh:       044 9781 285
Email:    etappi@frescoravintolat.fi

Koko 
(hlöä) Tila Kuvaus

200 Yläsali
Avara ja tunnelmallinen ravintolasali, kapteenin salonki ja aula. 
Tila on muunneltavissa asiakkaan tarpeiden mukaan mm. ryhmä-, 
pöytä-, luokka- tai U-muotoon. AV-laitteet ja äänentoisto. Piano.

60 Alasali Tunnelmallinen tila, joka soveltuu hyvin pieniin perhejuhliin. Tilassa 
A-oikeudet. Sähköpiano. 

Juhli mutkattomasti Etapissa. Etappi*22* tarjoaa tilaisuuttasi varten lukemattomia eri ti-
lankäyttömahdollisuuksia ja tarjoiluvaihtoehtoja. Korkealaatuinen astiastomme sekä 
näyttävät kukkalaitteet ja muut koristeet kohottavat tunnelmaa. 

Ravintola sijaitsee aivan Rauma-salin vieressä ja alapihalta löytyy tilava parkkipaikka. 
Etappi*22* soveltuu hyvin myös ryhmämatkojen ruokailuihin. Kysy meiltä ryhmämenuista!

FresCon pääkeittiö leipomoineen sijaitsee Etapissa. Tämä mahdollistaa haastavienkin ruo-
kakokonaisuuksien valmistuksen paikan päällä. 



JÄRJESTÄ ONNISTUNUT 

KOKOUS ETAPISSA!

KAIKKI JUHLAVIERAAT 

MAHTUVAT SAMAAN TILAAN

Skannaa ja lähde 3D-kierrokselle 
Etappiin >>

https://my.matterport.com/show/?m=3CeEoG3FanH
https://my.matterport.com/show/?m=3CeEoG3FanH


Villa Lokari 
- juhlatila jopa 100 vieraalle

Osoite: Kaukomäentie 25, Irjanne 
puh. 044 9781 285
email: etappi@frescoravintolat.fi

Villa Lokari on tunnelmallinen juhlapaikka kuo-
huvan kosken kupeessa historiallisessa maalais-    
miljöössä, vain kävelymatkan päässä Irjanteen 
kirkolta. Villa Lokarissa kaikki vieraat mahtuvat 
samaan tilaan. Alun perin kivirakennus valmistui 
meijeriksi vuonna 1926 ja nyt se on uusittu nyky-
ajan tarpeita vastaavaksi.

Villa Lokarissa on muun muassa:

• tilaa 100 vieraalle
• baaritiski
• hyvä akustiikka
• sähköpiano
• tyylikkäät kalusteet ja taidetta
• suojaisa patio suihkulähteineen
• sauna (12 hlö) ja uima-allasosasto

MYÖS KOKOUKSIIN JA 

TIIM
IPÄIVIIN 

Skannaa ja lähde 3D-kierrokselle 
Villa Lokariin >>

https://my.matterport.com/show/?m=RXT4VQaDs2N
https://my.matterport.com/show/?m=RXT4VQaDs2N


Ravintola Klubi
- ruokaelämyksiä Kokemäenjoen rannalla

Osoite: Eteläranta 10, 28100 Pori
Puh:     044 9858 523
Email:   klubi@frescoravintolat.fi

Syksyllä 2019 FresCo Ravintolat aloitti toiminnan Porin Suomalainen klubi - Svenska klubben -ra-
vintolakokonaisuudessa. Tuttavallisesti ravintolaa voi kutsua nimellä ”Klubi”. Se sijaitsee Kokemä-
enjoen rannalla, Kirjurinluotoa vastapäätä. Ravintolakokonaisuuteen kuuluu yli 160-vuotias päära-
kennus, saunatalo, talliravintola ja kesäpiha. 

Porissa FresCo toimii myös teknologiakeskus Pripolin monipuolisissa tiloissa sekä leipomo-kondito-
ria Marketassa. Lue lisää kotisivuiltamme: www.frescoravintolat.fi/pripoli ja .../marketta. 

Tila Diplomaatti Muu muoto

Päärakennus

Björkman
Klubisali
Nortamo
Juhlasali/Festsalen
Veranta
Juselius
Mannerheim
Nordman
Palmgren
Rosenlew

10
-

16
-

20
10
10
22
16
-

-
50/100

26
120/200

-
-

20
40
32
8

Saunarakennus

Saunakabinetti 10 30 saunatila

Talliravintola (yht.)

Mankelihuone
Jazz
Blues

100

10
-

10

100

-
60
24

Muut tilat

Terassi
Lasiterassi
Piha
Tanssilattia

-
-
-
-

50
32
60
50



MAISTUVAIST PAIKALLIST RUAKKA
... arkpäeväst juhlaha!

www.frescoravintolat.fi

Otast yhteytt meijän drahtööreihin!

Myynim basningi: 

Raumall:  puh. 044 9781 285
   etappi@frescoravintolat.fi (Rauma ja Eurajoki)

Poris:   puh. 044 9858 523
   klubi@frescoravintolat.fi (Pori)

Turus:   puh. 0400 176 481 
   aitiopaikka@frescoravintolat.fi
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FresCo Ravintola o Snuull lailnen gumppan, jos sitt fiiratam 
biänemppi perhejuhli taikk suuremppi puulaakkalaasei. 

Rakkaus ruokaan näkyy lautasella !

UUTTA! Korkeatasoinen 
ateriapalvelu senioreille
Tule mukaan FresCon ruokapalveluasiakkaaksi, 
paikkoja rajoitetusti. 
Kysy lisää: puh. 044 9781 285


