
ELÄMYKSIÄ RAUMALLA

Hyvää paikal l ista ruokaa Länsi-Suomessa

V U O D E S T A  2 0 0 4

TEE RYHMÄMATKASTA ELÄMYS - VARAA LAADUKKAAT RUOKAILUT FRESCOSTA !

FresCo Ravintolat tekee tiivistä yhteistyötä

Rauman teatterin kanssa. Samalla kun varaat

ryhmällesi esim. teatteriliput, muista kysyä

myös ryhmämenujamme. Meillä onnistuvat

ruokailut suuremmillekin ryhmille

laadukkaasti. 

 

 

Ota yhteyttä:

puh.  044 97 81 285

etappi(a)frescoravintolat.fi

Rauma - Eurajoki - Pori -Turku 



Ryhmämenut
2020

Hinnat voimassa vähintään
20 henkilön ryhmille vuoden
2020 loppuun asti.Lapskoussia

Voisulaa
Punajuurta

Suolakurkkua
Olutleipää

Voita
FresCon pannaria

hilloa & kermavaahtoa
Kahvia/Teetä

 
Hinta: 16 €/ hlö

Lämmin leipä 
(vaihtoehtoina kana, possu,

härkä)
Kahvia/Teetä

 
Hinta: 15 €/ hlö

Runsas
salaattipöytä

***
Loimulohta

Tartar-kastiketta
Wokatut kasvikset

TAI
Frittikanaa &

kermaviilikastiketta
Kermaperunat

Kauden kasviksia
TAI

Paahdettua possun
sisäfilettä

Konjakki-pippurikastiketta
Parmesaaniperunat

Seijan porkkanalaatikkoa
TAI

Luolamiehen
lihapyörykät

kermakastikkeessa
Perunamuusia
Kasvisgratiinia

***
Kauden piirakkaa &

vaniljakastiketta
Kahvia/teetä

 
Hinta: 22 €/ hlö*

Lapskoussimenu

Pikkunälkään

Teatterimenu

Kanaalinmutkan menu

*HUOM! Lämpimistä ruuista
valitaan yksi vaihtoehto
koko ryhmälle. Valittaessa
2 lämminruokavaihtoehtoa
hinta + 3 €/ hlö.

Myyntipalvelu: 
puh. 044 97 81 285 / etappi@frescoravintolat.fi

Pippurisilliä
Mustan Pekan silakkaa

Graavia lohta &
sinappikastiketta

Munanpuolikkaat &
poromoussea
Kotijuustoa &

viikunahilloketta
Raikas vihersalaatti &
Balsamico-siirappia
Pikkelöidyt kasvikset

***
Olutleipää

FresCon patonkia &
voita
***

Crème Brûlée & tyrnisiirappia
Kahvia/Teetä

 
Hinta 27 €/ hlö*

 

Lämminruokavaihtoehdot:
FresCon matalalämmössä

kypsytettyä härkää
Tummaa yrttikastiketta

Kermaperunat
Grillattua porkkanaa

TAI
Olivian kanaa
Basmatiriisiä

Wokattuja kasviksia
TAI

Pitkään uunissa haudutettua
possun filettä paistoliemessä

Konjakkisinappia
Parmesaaniperunat

Paahdettua punajuurta
TAI

Lohimedaljongit &
valkoviinikastiketta

Tilliperunat
Kasvisgratiinia

 
 



LAPSKOUSSI

Tilaa lapskoussimenu koko ryhmälle: 
puh. 044 97 81 285
etappi@frescoravintolat.fi

Kun vierailet Raumalla, sinun kannattaa ehdottomasti maistaa aitoa merimiesten
voimaruokaa lapskoussia. Merimiehet ovat tehneet lapskoussin tunnetuksi monissa
Euroopan satamakaupungeissa. Ruuan nimi on pysynyt suurin piirtein samana
kaikkialla:  Labskaus (saksa), Lapskojs (ruotsi), Lobscouse (englanti),
Lapskoussi (suomi).
 
Yhtä monta reseptiä kuin kokkiakin!
 
Raumalla lapskoussista on jo muodostunut käsite ja sitä voidaan nauttia niin arjessa
kuin juhlassa. Lapskoussireseptejä on melkein yhtä monta kuin kokkejakin. 
 
Perusraaka-aineita ovat naudan- ja porsaanliha sekä peruna ja juurekset.
Lapskoussin mehevä maku on peräisin raaka-aineiden pitkästä kypsytysajasta.
Perusmausteina käytetään suolaa ja pippuria. Lapskoussiannoksen kruunaavat
voisula sekä suolakurkku- ja punajuuriviipaleet.
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Ja sama Rauman giälel ...
 
Merimiähe ovat tehn lapskoussi tunnetuks
monis mailma haminkaupungeis. Raumall
lapskoussist on dull jo tykätt traditsuunruak,
ja stää passa nautti yhtlaill arkpäevänk ko
jubileeratessakki. 
 
Lapskousi resähtei o melkke yht mont ko 
on gokkiki. Jokattes köökis raakainein ova
naoda- ja porssaliha, ja viäl potati, juurekse
ja napernaati. 
 
Lapskoussi eriomane maku tlee siit, ett
raakaines saavak kypsenttyt tarppeks kaua.
Perimäissen gryydämissen gäytetä suala ja
pipprei. Lapskousransuunin gruunava
voisula ja viäl sualkurku ja repettan giivu.



Tilaathan  väliaikatarjoilut  etukäteen,

niin  vältät  ruuhkan  väliajalla:     

 

FresCo  Ravintolat  Myyntipalvelu

puh.   044  97  81  285

etappi(a)frescoravintolat.fi

Teatterin 
                Väliajalle

JUOMAT

Kahvi / Tee

Limsa

Pillimehu

Kuohuviini-piccolo

 

  2,50 €/kpl

  3,50 €/kpl

  2,00 €/kpl

11,00 €/kpl

SUOLA ISET  HERKUT

Suolaiset leivokset

       rapu L tai poro L

       Gluteeniton erikseen tilattuna.

Siikaleipänen L

       Gluteeniton erikseen tilattuna.

Juustolautanen yhdelle L 

       Gluteeniton erikseen tilattuna.

 

  6,00 €/kpl

  

  

  6,00 €/kpl

 

  9,50 €/hlö

www.frescoravintolat.fi

Kausittain vaihtuva muffini G/L

    - marja, omena, raparperi tms.

 

Tyrnimousseleivos G/L

 

Vadelmamousseleivos G/L 

 

 

MAKEAT  HERKUT

  4,50 €/kpl

 

 

  6,00 €/kpl

 

  6,00 €/kpl

 

 
L= laktoositon, G=gluteeniton

Kaikki tuotteet on valmistettu itse FresCon

omassa leipomo-konditoriassa.                            

 


