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Tarjoilutilaukset Rakenna ja Sisusta 2018 messutapahtumaan 

Helpota messuarkeasi ja tilaa ennakkoon ruoka- ja juomalipukkeet messuravintola Festoon ja 

kahviloihin. 

Voit tehdä ennakkotilauksen myös herkullisista tarjoiluista messuosastollesi. Ennakkoon tilaaminen 

on helppoa ja nopeaa! 

 

Varmistathan ennen tilauksen tekemistä, että sinulla on voimassa oleva laskutussopimus Restel Oy:n 

kanssa. Mikäli laskutussopimusta ei ole tehty, voit täyttää lomakkeen joka löytyy tämän sivun  

alalaidasta. Täytetty lomake tulee toimittaa 7 arkipäivää ennen messutapahtumaa lomakkeessa 

annettuun osoitteeseen. Ennakkoon tilatut lipukkeet on noudettavissa messuravintola Festosta 

messujen rakennuspäivistä lähtien. Emme toimita lipukkeita ennakkoon postitse. 

 

Messuravintola Feston lounas on tarjolla messupäivinä kello 11:00 - 16:30 välisenä aikana. 

 

Näytteilleasettajille varattu runsas buffet sisältää: 

- runsaan salaattipöydän 

- kolme pääruokavaihtoehtoa 

- leipävalikoiman ja levitteet 

- kahvin/teen ja keksivalikoiman 

Hinta on 14 e / hlö 

 

Keittolounas sisältää: 

- runsaan salaattipöydän 

- päivän keiton 

- leipävalikoiman ja levitteet 

- kahvin/teen ja keksivalikoiman 

Hinta on 10,50 e / hlö 

 

Messuvieraille varattu runsas buffet sisältää: 

- runsaan salaattipöydän 

- kolme pääruokavaihtoehtoa 

- leipävalikoiman ja levitteet 

- kahvin/teen ja keksivalikoiman 

Hinta on 16 e / hlö 

 

Business-lounas tilauksesta: 

 Tost Skagen 

    ***** 

 Härän sisäfilepihviä, talon punaviini-balsamico-kastiketta, 

 perunakakkua 

    ***** 

 Puolukkaparfait 

 Kahvia, teetä 

 

 Hinta 35,00 € 

 

 

 

 



2 
 

   

Hyvä tietää 

- Erikoisruokavaliot huomioidaan paikan päällä. 

- Hinnat sisältävät voimassa olevat arvonlisäverot (ruokatuotteissa ja alkoholittomissa juomissa 

14 % sekä alkoholituotteissa 24 %). 

- Ruoka- ja juomalipukkeita voi ostaa myös paikan päällä messuravintola Festosta. 

- Lipukkeet ovat voimassa vuoden 2018 loppuun asti. 

- Messujen rakennus- ja purkupäivinä on myös mahdollista ruokailla. Ravintolamme ilmoittaa 

ajankohdat messukohtaisesti. Rakennus- ja purkupäivien lounaan hinta on 10,50 e. 

- Huomioithan, että Restel Ravintolat Oy:llä on yksinoikeus myydä ja tarjoilla alkoholi- ja 

ruokatuotteita. Autamme mielellämme asiakastilaisuuden tai messutarjoiluiden järjestelyissä. 

Pyydä tarjous ravintolat.turunmessukeskus@restel.fi tai 0400 366 512. 

 

Tilattavat lipukkeet 

Näytteilleasettajabuffet 14,00 € 

Keittolounas/aamiaispaketti 10,50 € 

Messubuffet 16,00 € 

Kahvi/tee 2,20 € 

Kahvi/tee ja suolainen kahvileipä 7,20 € 

Kahvi/tee ja makea kahvileipä 5,20 € 

III-olut (33 cl pullo) 6,20 € 

Siideri (33 cl pullo) 7,10 € 

Drinkkilipuke (avoin) 

Virvoke (50 cl pullo) 4,50 € 
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