
 Suolainen piirakka/ 
croissant/pariloitava leipä  
ja cappuccino, yht. 7,50 € 

(norm. 9,10 €)

Jo tuhannet ihmiset ovat tutustuneet valo- ja äänitaideteokseemme lataamalla maksuttoman Satumainen Aurajoki -sovelluksen. 
Kerää Sinäkin 11 ääniraitaa Turun tuomiokirkon ja Turun linnan väliltä. Niistä syntyy puhelimeesi kaikki kerättyäsi upea 

ääniteos. Tämän tehtyäsi voit osallistua arvontaan, jossa pääpalkintona on Karibian risteily kahdelle, Meyer Turun rakentamalla 
loistoristeilijällä. Lisäksi arvotaan peräti 5000 turkulaista elintarvikepalkintoa. 

Pelata voit 5.4.2018 saakka. Arvonta tapahtuu 6.4. Ja kun olet ladannut sovelluksen, saat heti ison määrän etuja Jokirannan 
yrityksiltä. Näytät vain kännykkääsi kun haluat etusi. Siis seikkaile ja nauti!

jokirannan tarjouksista!

Satumainen Aurajoki -teoksen on suunnitellut Janne Auvinen tiiminään  
Ryhmä 106: Eero Auvinen, Eero Helle, Oskar Krogell, Iiro Laakso ja  

Petteri Unkila. Sovelluksen on toteuttanut turkulainen Taiste Oy.

Turun murteen sanakirja 
Ruvetas prohtama, 20 € 

(norm. 28 €) 

Valmiit mallimatot
– 20% 

Sisustustyynyjen  
päälliset 
– 20% 

Hanna Variksen  
A6 postikortit 

15 kpl 10 € 

Pop-up  
Satumainen latte  

2,50 €

Lehtipihvi ja  
ranskalaiset  

13 € (norm. 20,90 €) 

Nooan  
nimikkomenu  

48 € (norm. 53 €) 

Laivanrakennusnäyttelyyn 
2 yhden hinnalla

Ilmainen  
postikortti

Nieriää, fenkolivoikasti- 
ketta, kirjolohenmätiä ja  

friteerattua perunaa  
21 € (norm. 27 €) 

Mocca  
3 € (norm. 4,40 €) 

Tapaslankku kahdelle. 
Leikkeleleitä, juustoja, 
oliiveja ja viikunahilloa 

22 € (norm. 27 €) 

Kahvi ja pulla,  
yht. 4 €

Kaksi cappuccinoa  
yhden hinnalla

(ma-pe)

Kolmen ruokalajin  
yllätysmenu kauden  

parhaista raaka-aineista 
45 €

Paninin legendaarinen 
klassikko pihvipanino ja 

maalaislohkot 20 €  
(norm. 24,90 €) 

Oman leipomon  
kakkupala ja erikoiskahvi  

8 € (norm. 9,40 €) 

Ekblomin  
herkkuburger ja  

friteerattua perunaa 16 € 
(norm. 18 €) 

Oman leipomon  
pulla ja erikoiskahvi  
4 € (norm. 6,30 €) 

Kahvi ja pulla,  
yht. 4,50 €

Klo Designin kombo  
-kukkarot 9 € (ovh. 18 €), 

valmistetaan Turussa 
käsityönä

Reilu luomukahvi  
ja pipari  

yht. 1,50 €

Glögi ja pipari  
2,50 €

Turku-juliste  
 – 50%

Espresso-kahvi  
1 € (norm. 2,80 €) tai 

suodatinkahvi  
1 € (norm. 2 €) 

 – 10 %  
yhdestä Ebba Masalin 
opetustaulutuotteesta

Pizzamestari 2017  
tai Mediterranea pizza 
12,50 € (norm. 16,50 €)  

vain ma–to! 

Hae pieni lahja ja  
kysy tuotetarjousta,  
joka päivä klo 9–16. 

Oman leipomon pulla  
ja erikoiskahvi 

4 € (norm. 6,30 €) 

 – 15%  
yhdestä myymälän  

KUI Design tuotteesta

Lapsille ilmainen  
juoma aikuisen seurassa. 

Aikuiselle kuohuviini- 
lasillinen (5 €) 

Ääniseikkaile ja nauti myös


