AITIOMENU KAUSI 2019–2020

SALAATIT

DIPPIVIHANNEKSET ( L, G)

6,50 € / HLÖ

Runsas dippivihannesvati sisältää kaksi kermaviilidippiä - sinihomejuusto ja mausteinen Sriracha. Vadissa
mukana varsiselleriä, kurkkutankoja, kukkakaalinnuppuja ja porkkanapölkkyjä. Dippivihannesten kanssa
tarjoillaan Rostenin rapeakuorista Crusta-maalaisleipää ja tuorejuustoa.

VIHERSALAATTI (L, G)

5€/10€ /HLÖ

Tuoreita vihanneksia ja salaattilajeja revittynä sekä pilkottuna kulhossa.

VUOLUBROILERSALAATTI (L, G)

7,50€/13€ /HLÖ

Paahdettua kotimaista broilerin fileetä, vihanneksia, tuoreita yrttejä ja salaatteja revittynä sekä pilkottuna
kulhossa.

KREIKKALAINEN JUUSTOSALAATTI (VL, G)

7,50€/13€ /HLÖ

Kreikkalaista fetajuustoa, vihanneksia, tuoreita yrttejä ja salaatteja revittynä ja pilkottuna kulhossa
Salaattien kera tarjolla on aina Rosternin rapeakuorisesta Crusta-maalaisleivästä valmistettua valkosipuli-basilikaleipää. Herkullisten salaattien makuelämystä on mahdollista täydentää talon maustetuilla
winegretteillä - hunaja-jalopeno sekä mustaherukka.

PÄÄRUUAT
KADON PARTYPLATTER (VL, G)

LÄMMIN NACHOSUPREME

130€ /KPL

Kaupungin maukkaimmat sushit saatavana nyt myös Gatorade Centerillä. Partyplatter -lajitelma sisältää
sushimestarin valitsemat 50 palaa sushia ja asianmukaiset lisukkeet, kuten wasabin, inkiväärin, soijan ja
syömäpuikot.
Kadon partyplatter on tilattava ennakkoon viimeistään kolme päivää ennen tapahtumaa.

TAPAS LAJITELMA

26€ /HLÖ

Monipuolisesta tapaslajitelmasta löytyy herkkuja jokaiseen makuun. Lajitelma sisältää marinoitua perunaa
(L, G), chorizopyöryköitä chiliöljyssä (L,G), yrttimarinoituja valkosipulinkynsiä (L, G), vihreitä sitruuna- ja
chilimarinoituja kalamata-oliiveja (L, G), viinilehtikääryleitä (L, G), marinoituja herkkusieniä (L, G), mausteisia minipaprikoita ja maa-artisokanpohjia (L,G), espanjalaista chorizoa (L, G), Rostenin Crusta-maalaisleipää
omalla valkosipulitäytteellä (L), grissinejä (L) ja aiolia (L, G).

ARTESAANI LANKKUPIZZA (L)

50€ /KPL

Lämmin nachosupreme valmistetaan nachoista 10-20 henkilölle sisältäen lisäksi mausteista jauheliha-papukastiketta sekä juustokastiketta. Nachojen mukana myös chilillä maustettua coleslawia. Lisämakua
nachosupremeen voi antaa Poppamiehen kastikkeilla.

ATRIAN MAKKARALANKKU (G)

PIPPURIHÄRKÄÄ (L, G)

BROILERIN NUIJAT (L, G) 1kg (n.15kpl)

Kylmäsavulohesta ja tomaattisesta tuorejuustosta valmistettu täyte sekä
tomaattia ja rapeaa jääsalaattia.

Atrian kana-kebablankku on jokaisen lihan ystävän suosikkiherkku. Lankku sisältää Crispy Chicken -kanapaloja, rotukarjan jauhelihasta valmistettuja mausteisia vartaita ja suolaperunaa. Lisäksi tarjolla on chilillä
maustettua coleslawia. Lankun mukana tuodaan sinkkiämpärillinen Poppamiehen mausteita ja kastikkeita.

18€ /KG

Mausteisen mehevät broilerinuijat tuodaan aitioon kiloittain (noin 15kpl / kg). Lisukkeena chilillä maustettua
coleslawia. Lisämaustetta voi antaa Poppamiehen kastikkeilla. Herkkuhetken täydentämiseksi suositellaan
lisäksi dippivihanneksia.

Täytevaihtoehdot
- pepperoni, punasipuli, jalopeno, mustapippuri
- nyhtöhärkä, pekoni, kirsikkatomaatti, mustapippuri
- kana, aurajuusto, tuore ananas

29,50€ /HLÖ

35€ /HLÖ

Kotimainen rotukarjan härän filee perinteisessä pippurikastikeessa. Makuelämyksen täydentävät kermaperunat ja vihersalaatti. Tarjoillaan höyryävän kuumana valurautapadassa.

LOHIBAGEL (L)

ATRIAN KANA-KEPAKKOLANKKU (L)

21,50€ /HLÖ

Atrian valikoimista tarkoin valittuja mausteisia ja maistuvia makkaroita. Makkaroiden kanssa tarjotaan chilillä
maustettua coleslawia. Lisämaustetta makkaroille voi antaa Poppamiehen kastikkeilla.

Hallin omassa keittiössä itse valmistettua herkullista pannupizzaa. Pohjalla välimeren yrteillä maustettua
tomaattikastiketta.

Pizzojen mukana tuodaan sinkkiämpärillinen Poppamiehen mausteita. Pizzan koko on 50cm x 26cm ja pizza
paloitellaan 8 osaan. Pizza saatavilla lisämaksusta myös gluteenittomalla pohjalla.

150€/270€ /KPL

SERRANOKINKKUBAGEL (L)

6,50€ /KPL

6,50€ /KPL

Espanjalaista Serranokinkkua ja pippurituorejuustosta tehty täyte sekä
tomaattia ja rapeaa jääsalaattia

VUOHENJUUSTO-AVOKADOBAGEL (L)

6,50€ /KPL

Pippurituorejuustoa, vuohenjuustoa, avokadoa, viikunahilloa, tomaattia, punasipulihilloketta ja rapeaa
jääsalaattia.

JÄLKIRUUAT

TALON HERKULLINEN PORKKANAKAKKU (L)
ROSTENIN KUORRUTETTU DONITSI (L)
TALON JUUSTOKAKKU 10 hlö (L)
(Tilattava kolme päivää ennen tapahtumaa)

SUKLAAVAAHTOA JA MARENKIA (L, G)

6,50€/HLÖ
4€ /KPL
75€ /KPL
7,50€ /HLÖ

MUSTAHERUKKAPAVLOVA (L, G)

8€ /HLÖ

KAHVI / TEE

3€ /HLÖ

AITIOISSA VALMIINA
Aitioissa on sovitusti valmiina vakiolajitelma alkoholittomia ja alkoholillisia juomia sekä
pikkupurtavaa. Tarjoilut laskutetaan jälkikäteen kulutuksen mukaan.
Varmistathan kampanja- ja tarjousaitioiden osalta vielä erikseen tarjoilujen tilanteen.
Aura 0.33l tölkki
Seurajuoma 0.5l tölkki
Lonkerot 0.33l
Happy Joe Dry Apple 0.33l
Erikoisoluet
Virvokkeet 0.5l
Lähdevesi 0.5l
Sipsit
Konvehtirasia

6,50€
8,50€
7,50€
7,50€
7,50-9,50€
4,50€
3€
6€
15€

Aitioon on tilattavissa myös väkevämpiä alkoholituotteita, viskiä, konjakkia, giniä,
Jaloviinaa sekä Napue Gin-paketti. Kysy lisää näiden tuotteiden hinnoista ja
saatavuudesta.

FANITUOTTEET AITIOON
FANIHUIVI

5 KPL = 100€ / 10 KPL = 180€

PIPO

5 KPL = 125€ / 10 KPL = 225€

KAHVIKUPPI

5 KPL = 50€ / 10 KPL = 90€

FANILIPPU

5 KPL = 50€ / 10 KPL = 90€

FANIPAITA

5 KPL = 250€ / 10 KPL = 450€

YLEISET TOIMITUSEHDOT
Hinnat sisältävät alv:n. Toivomme, että koko seurueelle tilataan sama tarjoilu, emme toimita useita yksittäisiä
eri ruoka-annoksia aitioihin. Gatorade Centerin aitioilla on yhteiset kiertävät aitiotarjoilijat.
Aitiotarjoilutilaukset tehtävä viimeistään kolme (3) arkipäivää ennen tilaisuutta.
Mikäli muuta ei ole sovittu, niin tarjoilut ovat kertakäyttöastioilla.
Lähtökohtaisesti kaikki aitiotarjoilut laskutetaan jälkikäteen. Laskuun lisätään palvelumaksu 20€/aitio.
PERUUTUSEHDOT
7 pv ennen tapahtumaa veloituksetta. 1-6 pv ennen tapahtumaa peruutusmaksu 50% tarjoiluiden hinnasta.
TURKU LIVE AITIOPALVELUT: 040 653 9622

