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Kesälomilla, avaamme taas syksyllä.
Kuparipannu on Inglesin vanhin suomalainen
perheruokaravintola, joka on saanut nimensä paikalla olleelta
irlantilaiselta ravintolalta. Kaikki ruoka valmistetaan
Kuparipannussa alusta loppuun itse ravintolassa.
Yleistä
Kuparipannu on sisustukseltaan lämmin ja kodikas, muun muassa
erilaisia kupariastioita ja -pannuja on esillä seinillä hyllyillä.
Astuessaan alas portaat ravintolaan voi huomata, että jo
sisääntuloterassi on rauhallinen ja ravintolasali ja myös sisäpihan
puolen viihtyisät ulkoterassitilat houkuttelevat testaamaan ravintolan
skandinaavista ruokalistaa.
Ravintolassa on kaikkiaan noin 120 asiakaspaikkaa ja kabinetti, ja
paikka onkin ollut suosittu häiden, syntymäpäiväjuhlien ja muiden
merkkipäivien viettopaikkana.
Rosvopaistia ja grilli-iltoja
Erityisen paljon kiitosta on saaneet maanantain grilli-illat ja monet
ovat ottaneetkin tavaksi vuodesta toiseen tulla grilli-illanviettoon
Kuparipannuun. Samoin maukas rosvopaisti on kestosuosikki, josta
ravintola muun muassa tunnetaan.
”Meillä on lähtökohtana hyvät raaka-aineet. Haluamme tarjota hyvää
”rehellistä” perusruokaa, eli emme pyri olemaan fine dining -ravintola.
Meille on helppo tulla ja väki tietää, että teemme kaiken ruoan alusta
loppuun itse ravintolassamme. Meillä käy paljon vakioasiakkaita
vuodesta toiseen ja he tietävät, että ruoka on maukasta ja
annoskoot riittävät,” linjaa Aki.
”Isompaa illallista halajaville on toki tarjolla on myös à la carte ruokalista, joka itse asiassa käytössä koko päivän. Aamupalaa
tarjoilemme 9-12 ja lounaalle voitte poiketa klo 11-16. Tai asiakkaat
voivat piipahtaa nauttimaan vaikka vain juomaa suomalaisen
musiikin, kotimaisten iltapäivälehtien ja kirjanurkkauksemme
parissa,” Aki täydentää.
Lapsille leikkinurkkaus
Hinnat ovat inhimilliset ja hinta-laatusuhde on hyvin kohdallaan. Aki,
Reijo ja Aili toivottavatkin Kuparipannuun tervetulleeksi kaikenlaiset
ja kaikenikäiset asiakkaat – lapsiperheitä ilahduttaa taatusti selkeä
leikkinurkkaus, jos pienet lapset viihtyvät ennen ja jälkeen ruokailun
hyvin ja samalla vanhemmat saavat kiireettä nauttia oman ateriansa.
Vinkki!
* Juhlapäivinä, kuten jouluna, Kuparipannu on suosittu,
tunnelmallinen ravintola herkullisen jouluaterian nauttimiseen - tee
pöytävaraus ajoissa!
Perheravintola avoinna sesonkina joka päivä klo 9–22.30
(keittiö avoinna klo 12–22.30).
*
*
*
*

Aamupalaa tarjolla klo 9–12
Lounaalle voitte poiketa klo 12–16
a’la carte koko päivän
myös erikoisruokavaliot

Huom. Tyylikkäät kabinettitilat ja terassin voitte halutessanne varata
ennakkoon myös juhlatilaisuuksiin, kuten syntymäpäivät jne.!
Maanantaisin supersuosittu grilli-ilta
klo 18 - n. 20.30:
Lämpimästi tervetuloa - bienvenidos!
Yhteystiedot:
Avenida de Tirajana, 25 (Aptos. Tanife)
Playa del Inglés Gran Canaria, Espanja
puh. (+34) 928 77 12 58 (asiakaspalvelu / pöytävaraukset)
www.kuparipannu.net
Käy tykkäämässä Kuparipannun Facebook-sivuista
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