
Äänestä paras annos netissä www.satakunnanviikko.fi ja osallistut samalla arvontaan. 
Ää nes tys al kaa maanantaina 19.8. klo 17 ja päät tyy lauantaina 24.8. klo 12.

Taittele tämä mukaasi muistiinpanoja varteni ja äänestä

Pori ja Rauma • 19.–23.8.

RAUMAN PINTXOT

PORIN PINTXOT

Ylei sön suo si kit ja tuo ma ris ton va lit se mat voit ta jat jul kis te taan 
keskiviikkona 28.8. Satakunnanviikko.fi -sivustolla, 

Pintxo-tapahtuman Fa ce boo kis sa, Sa ta kun nan Viik ko -leh des sä 
sekä Porikortteleiden Facebookissa ja nettisivuilla. 

Ää nes tä neiden kes ken ar vo taan 100 € lah ja kort ti voit ta jan 
va lit se maan ta pah tu mas sa muka na ole vaan ra vin to laan.

RILLOLAINE
Vehnätortilla, paistettu 
halloumi, paholaisenhillo, 
lämmin juustokastike.

Gallen-Kallelankatu 7, Pori

TONNO LOCALE
Vehnäcrostini, oliivitapenadea, 
seesamikuorrutettua tonnika-
laa, salaatinlehti, wasabima-
joneesia. (L)

Yrjönkatu 12, Pori

LÄHITARTAR
Tenho -tilan naudan tartaria, 
savustettua keltuaista, tilli-
kurkkua, pikkelöityä punasip-
ulia, majoneesia.

Yrjönkatu 7, Pori

GRANAATTILOHI
Piparjuurituorejuustoa, kan-
anmunaa, limeä, graavattua 
lohta, granaattiomenan sie-
meniä, gluteeniton kauraleipä 
(L, G)

Antinkatu 11, Pori

RAPU & ROMESCO
Sydänsalaattia, romesco-
kastiketta, jättiravunpyrstöjä, 
aiolia, manchego-juustoa. (L, 
G, pyydettäessä M)

Yrjönkatu 24, Pori

MARMORI
Grillattua kesäkurpitsaa, 
rucolaa, marmoricarpacciota, 
tomaattisalsaa, marinoitua 
punasipulia, kaprista, parme-
sanjuustoa. (G)

Yrjönkatu 10, Pori

PERHONEN
Pestoa, purjoa, pekonia, sa-
lottisipulia, parmesanjuustoa, 
retiisiä.

Aittakarinkatu 9, Rauma

BORGITAR
Rapeaa talon nokkos-
foccacciaa, creme Rantakal-
lion salaattijuustosta, pikke-
löityä vesimelonia, friteerattua 
kaprista. (L, pyydettäessä G)

Eetu Salinin aukio 6, Pori

PESTO PROSCIUTTO
Paahdettu leipä, pestokas-
tiketta, mozzarellaa, parman-
kinkkua, kirsikkatomaattia, 
basilikaa

Liisankatu 2–4, Pori

KAFFETUVAN HERKKU
Suklaamarenkikuppi, mose-
bachella (vihreä tee) maustettu 
mousse, sitruuna ja sitru-
unamelissan lehti. (L, G)

Itäpuisto 5, Pori

POSSUU TIKUNNOKAS
Porsaan ulkofilettä, serranon 
kinkkua, maalaisleipää, 
verkkomelonia, mozzarellaa, 
shirazamajoneesia. (L)

Siltapuistokatu 2, Pori

TANGOLAULAJAN 
KEY LIME PIE
Keksipohjalla limemoussea, 
vadelmaa ja kurtturuusu-
marenkia.

Satamapuisto 1, Reposaari

Winstonin kalasaalis 
Saaristolaisleivän päällä 
lohitartar ja tyrnejä 
 
Gallen-Kallelankatu 8 

PEKONI-TOMAATTISIPSI
Savustettu pekonisipsi, 
tomaattipölyä, savuomena-
creme. (L, pyydettäessä G)

Kalliokatu 25, Rauma

SAVUKAS
Savumarinoitua porkkanaa, 
lime-inkivääri-vegemajonee-
sia, paahdettua sipulia, talon 
leipää. (L, Ve)

Antinkatu 11, Pori

KARTANON 
HÄRKÄCARPACCIO
Riinihärkää, 
savudijon-moussea, 
pippuria, ruohosipulia, 
ruisleipä.

Keskusaukio 2, Pori

SAARISTO
Savusilakkatartaria, Räpsöön 
leipää, tyrnihilloa, marinoitua 
sipulia, savustettua silakkafi-
lettä, itse tehty ruispurje.

Hallituskatu 9

SAVULOHI
Kylmäsavulohta, valkosipulia, 
ranskankermaa, yrttejä.

Antinkatu 11, Pori

VADELMAVENE
Rusticaleivällä itsekuivattua 
talon possua, vadelmama-
joneesia. (L, pyydettäessä G)

Yrjönkatu 12, Porit

SAVILAN PINTXO
Tuorejuustolla täytettyä kyl-
mäsavulohirullaa saaristolais-
leivällä. (L, pyydettäessä G)

Vanhankirkonkatu 1, Rauma

PINCHO VERDE
Pikkelöityä fenkolia, 
omenaa, ricottaa, limeä.

Gallen-Kallelankatu 5, Pori

TYYNI
Piparjuurikreemiä, 
kylmäsavulohta, 
purjoa, limppu.

Yrjönkatu 11, Pori

KIRJAKAUPAN PINTXO
Parmesansipsi, chimichur-
rykanaa, romescoa, sitru-
scremeä.

Antinkatu 10, Pori

LOHTA & HÄRKÄÄ FUMÉE
Savulohimoussea, savuviskillä 
aateloitua barbequehärkää 
ruislastulla babypinaatin kera.

Gallen-Kallelankatu 6, Pori

ITUHIPIN VEGEPINTXO
Ruisleipä, vegekebabia, talon 
punajuurihummusta, ituja, 
yrttimarinoitu porkkanasipsi, 
basilikaa. (L, Ve)

Yrjönkatu 11 B, Pori

SILAKKA-BOQUERONES
Silakkafilettä valkoviinikastik-
keessa, oliviiöjyä, persiljaa, 
paahdettu leipä, rosepippuri.

Vesitornintie 2, Rauma


