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• Maukkaat ja reilut pitat, salaatit ja falafelit

• Tuoreet raaka-aineet

• Pienempään nälkään sopivat Junior Pitat

• Monipuoliset vaihtoehdot niin vegaanille, kasvissyöjälle 
kuin kanankin ystävälle 

• Lisätietoa Raflaamosta

Fafa´s Coffee House

FAFA´S & COFFEE HOUSE

• Tuoretta luomupavuista itse jauhettua kahvia ja 
ammattitaidolla valmistettuja erikoiskahveja

• Kesäinen terassi, jossa voit nauttia myös kylmiä juomia 

• Herkulliset croissantit ja bagelit kruunaavat 
kokemuksen, makeita herkkuja unohtamatta

• Tunnelmallinen kahvila kävelykadun varrella kaupungin 
keskustan sykkeessä, herkuista voit nauttia aamusta 
iltaan

• Avoinna 7 päivänä viikossa

• Lisätietoa Raflaamosta

https://www.raflaamo.fi/fi/pori/fafas-pori
https://www.raflaamo.fi/fi/pori/coffee-house-pori


• Hiiligrillistämme valmistuu herkullisia makuja maailmalta

• Listaltamme löydät raikkaita drinkkejä: terassillamme 
maistuu esimerkiksi raikas sangria

• Meillä voit viipyä rauhallisella illallisella tai piipahtaa 
pikaisemmin – ruokalistaltamme löydät sopivat 
vaihtoehdot niin kolmen ruokalajin illalliseen kuin 
pienempään naposteluunkin

• Lisätietoa Raflaamosta

• Varaa pöytä tästä

• Klassisia italialaisia annoksia: pizzaa, pastaa tai grillin 
antimia!

• Elävän tulen pizzauuni varmistaa parhaan 
makunautinnon!

• Raastepöydästä voipi aloitella

• Tervetuloa porukalla kuin porukalla! Perheen pienimmät 
viihtyvät loistavasti leikkipaikallamme

• Lisätietoa Raflaamosta

• Varaa pöytä tästä

Rosso Torero

ROSSO & TORERO

https://www.raflaamo.fi/fi/pori/torero-pori
https://www.s-varaukset.fi/online/reservation/fi/539?_ga=2.223937052.680819943.1649744964-714543624.1649744964
https://www.raflaamo.fi/fi/pori/rosso-pori
https://www.s-varaukset.fi/online/reservation/fi/538?_ga=2.183354017.680819943.1649744964-714543624.1649744964


• Porilaista pubikulttuuria aidoimmillaan

• Matseja, kisakatsomoita ja biljardia huurteisten juomien 
kera

• Aurinkoisella terassilla maistuvat myös pubiruokalistan 
pikkusuolaiset

• Upeat uudistuneet saunatilat (20 hlö) vuokrattavissa

• Lisätietoa Raflaamosta

• Herkullisia Burgereita ja meksikolaistyylisiä ruoka-
annoksia

• Monipuolinen juomavalikoima aina mocktaileista
erikoisoluihin – sekä kaupungin parhaat drinkit!

• Rentoa yhdessä oloa, etkä taatusti lähde janoisena tai 
nälkäisenä pois

• Porin suurin kesäterassi, johon aurinko paistaa lähes koko 
päivän

• Lisätietoa Raflaamosta

• Varaa pöytä tästä

Amarillo Pub Winston

AMARILLO & PUB WINSTON

https://www.raflaamo.fi/fi/pori/pub-winston-pori
https://www.raflaamo.fi/fi/pori/amarillo-pori
https://www.s-varaukset.fi/online/reservation/fi/551?_ga=2.248914816.680819943.1649744964-714543624.1649744964


• Kotoisa tunnelmallinen kahvila, 
jossa asiakasta palvellaan täydellä 
sydämellä

• Tuoretta kahvia ja herkullisia 
leivonnaisia

• Lisätietoa Raflaamosta

• Helppo ja nopea koko perheen 
ravintola

• Syö ja juo niin paljon kuin  jaksat

• Vaihtuva ja monipuolinen lounaslista 

• Pizzaa, salaattia ja jälkiruokapöytä –
buffet tarjolla koko aukioloajan

• Toteutamme myös pizzatoiveesi!

• Lisätietoa Raflaamosta

• Nauti paikan päällä tai nappaa 
herkulliset hampurilaiset kätevästi 
mukaan

• Lapsille hauska leikkipaikka

Presso Buffa Hesburger

Monipuoliset ravintola- ja kahvilapalvelut yhdestä paikkaa

RAVINTOLAMAAILMA MIKKOLA

https://www.raflaamo.fi/fi/pori/presso-prisma-mikkola-pori
https://www.raflaamo.fi/fi/pori/pizza-buffa-prisma-mikkola-pori


• Lounasta noutopöydästä

• Kahvia ja leivonnaisia

• Pikaruokaa

• Hesburger (Tikkula & 
Huittinen)

• ABC Burger (Kiikoinen)

• Vuokrattavat kokoustilat

• Kauppapalvelut

• S-market Tikkula

• ABC marketit Tikkula & 
Huittinen

• Sale Kiikoinen

• ABC-lataus ja tankkaus

• ABC Carwash

Miehitetyt pesukadut:

• Tikkula

• Mikkola

Automaattipesula 24h:

• Ulvila

ABC TIKKULA PORI 24H

Tikkulantie 2
28100 Pori
lm.tikkula@sok.fi
Puhelin: 0290042931
Lue lisää

ABC KIIKOINEN 6-24

Taitajantie 3
38360 Kiikoinen
lm.kiikoinen@sok.fi
Puhelin: 029 004 2920
Lue lisää

ABC HUITTINEN 6-24

Loimijoentie 89
32700 Huittinen
lm.huittinen@sok.fi
Puhelin: 029 004 2940

Lue lisää

ABC:T
Huittinen, Kiikoinen & Tikkula

https://www.abcasemat.fi/fi/asemat/abc-carwash-tikkula-1146708/yhteystiedot-ja-palvelut
https://www.abcasemat.fi/fi/asemat/abc-carwash-prisma-mikkola-1146823/yhteystiedot-ja-palvelut
https://www.abcasemat.fi/fi/asemat/abc-carwash-ulvila-1146744
https://www.abcasemat.fi/fi/asemat/abc-tikkula-pori-603114299
https://www.abcasemat.fi/fi/asemat/abc-kiikoinen-660847385
https://www.abcasemat.fi/fi/asemat/abc-huittinen-685846321


RAVINTOLOIDEN YHTEYSTIEDOT

GALLEN-KALLELANKATU 7 
28100 PORI

029 004 2990

GALLEN-KALLELANKATU 8
28100 PORI

029 004 2980

YRJÖNKATU 14
28100 PORI

029 004 2810

LIISANKATU 2-4 
28100 PORI

0290042803

ANTINKATU 11 
28100 PORI

029 004 2985

YRJÖNKATU 12
28100 PORI

029 004 2996

ITÄKESKUKSENKAARI 6 
28130 PORI

0290042955


