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Osoite: Linnankatu 43, 20100 Turku
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Keväällä 2016 FresCo Ravintoloiden ravintola Korkki aloitti toimintansa 1893 valmistuneessa 
Wicander & Larssonin korkkitehtaan tehdasrakennuksessa. Rakennuksen julkisivu muistuttaa 
uusrenessanssin asuinrakennuksen katufasadia ja se on siten poikkeuksellinen suomalaisten 
tehdasrakennusten joukossa. 

Korkkitehtaan päätuotteita olivat laivaston hengenpelastuslaitteet sekä erilaiset kalastusvälineet. 
Raaka-aineena käytettiin korkkikaarnaa. Sitä säilytettiin päärakennuksen pohjakerroksessa sekä 
pihan varastoissa. Tehdas lopetti toimintansa 1920-luvulla, minkä jälkeen tiloissa on toiminut 
useita eri tahoja. 

 
Vietä onnistunut tilaisuus Korkissa
Järjestä juhlasi/kokouksesi Ravintola Korkissa.  
Korkin tyylikkäät tilat soveltuvat hyvin alle 80  
hengen tilaisuuksiin. Esim. Luoto-tilassa voit 
järjestää pienen perhejuhlan. Vanhat erkkeri- 
ikkunat tuovat kauniisti valoa tilaan.  

Ei niin pientä juhlaa, 
ettei se olisi meille tärkeä
FresCo yhdistää tuoreuden ja raikkauden ”Fresh”, sekä yhdessä tekemisen, yrittämisen ”Co”. Yh-
dessä näistä kahdesta muodostuu FresCo, joka tarkoittaa mm. seinämaalausta. Tavoitteenamme 
on luoda ruokahetkistä elämyksiä. Tyylikkäät astiat ja upeat kattaukset ovatkin osa tavaramerk-
kiämme.

Haluamme olla yksityis- ja yritysasiakkaillemme kumppani, joka tuo osaamisensa heidän käyt-
töönsä tehden jokaisesta tilaisuudesta ainutkertaisen. Itse asiassa, rakennamme yhdessä arjen 
ja juhlan kauniita muistoja. FresCon ammattitaitoiset työntekijät tarjoavat osaamisensa käyttöösi. 

 
Korkin lounas arkisin klo 11:00-13:30
Lounastarjontamme on monipuolinen ja aidoista raaka-aineista paikan päällä valmistettu. Tutus-
tu lounaslistaan sivuillamme:  www.frescoravintolat.fi > Korkki > Lounas.

 
Tervetuloa kahville Korkkiin! 
Herkullisen lounaan lisäksi voit nauttia Korkissa kupin kahvia suolaisen tai makean kahvileivän 
kera. Leivomme päivittäin tuoretta leipää ja kahvileivonnaisia. Lämpimästi tervetuloa!



Koko 
(hlöä) Tilan nimi Veroton

hinta
Verollinen

hinta Kuvaus

6 Loisto 9,70 €/h 12,00 €/h Tilassa langaton verkko, dataprojektori ja 
valkokangas sekä siirrettävä fläppitaulu.

9 Ulappa 18,55 €/h 23,00 €/h
Tilassa langaton verkko, videoneuvotte-
lulaitteet, dataprojektori ja valkokangas 
sekä siirrettävä fläppitaulu.

16 Luoto 12,10 €/h 15,00 €/h Tilassa langaton verkko, dataprojektori ja 
valkokangas sekä siirrettävä fläppitaulu.

24 Aava 12,10 €/h 15,00 €/h Tilassa langaton verkko, dataprojektori ja 
valkokangas sekä siirrettävä fläppitaulu.

40 Ravintolasali sovitaan erikseen

Ravintolasali muuntautuu moneksi ko-
koustilasta juhlasaliin. Aava-tilaa voidaan 
käyttää ravintolasalin lisätilana suuremmis-
sa tilaisuuksissa. 

Korkin kokous- ja juhlatilat 



 

FresCo Ravintolat Oy - Korkki

HYVÄÄ PAIKALLISTA RUOKAA
... arjesta juhlaan!

www.frescoravintolat.fi
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Kokous-  ja juhlatalo Etappi*22*
Teatteriravintola Ankkuri
Kesäteatteriravintola Skanssi
Kahvila-ravintola Satamanportti
Henkilöstöravintola Delikaatti
Edustustalo Villa Lokari

Kokous- ja juhlatalo Aitiopaikka
Lounasravintola Kammari
Ravintola Korkki

Avoinna arkisin klo 8-14:30, Lounas klo 11-13:30 
                    (muina aikoina tilauksesta) 

Linnankatu 43, 20100 Turku
puh. 0400 510768

korkki@frescoravintolat.fi
 


