
AITIOINFO
Legendaarinen Hakametsän jäähalli toimii tunnelmallisena ottelupaikkana 
Tapparan kotipeleissä. Aitioiden laadukkaista ruoka- ja juomatarjoiluista vastaa 
Restel Ravintolat Oy.

TARJOILU
Aitioihin on saatavilla laadukkaita menukokonaisuuksia sekä herkullisen snack-
valikoiman tuotteita . Aitioissa on raikkaalla juomavalikoimalla valmiiksi 
täytetty juomakaappi. Alle 6 h:lön aitioihin juomia saa tilattua paikan päällä 
aitiotarjoilijalta. 

Viinit sekä väkevät juomat saat kätevästi tilattua ennakkoon myyntipalvelusta 
tai paikanpäällä  aitiotarjoilijalta.

Ruokailu aitioissa tapahtuu pääsääntöisesti ennen tapahtuman alkua 
ja erätauko sopii mainiosti kahville ja jälkiruoalle. Aitioon on mahdollista tilata 
yhtä menukokonaisuutta kerrallaan.

Tarjoilutilaukset tulee tehdä neljä (4) päivää ennen tapahtumaa. Muutokset ja 
erikoisruokavaliot pyydämme ilmoittamaan viimeistään tapahtumaa 
edeltävänä päivänä.

Tarjoilutilaukset myyntipalvelumme kautta
ravintolat.tampereenjaahalli@restel.fi tai
puhelimitse 040 3440 510 (arkisin klo 9.00-15.00)

TARJOILUMUODOT
1. Muiden aitioiden kanssa jaettu tarjoilija
Tarjoilija käy isännän kanssa tilaisuuden alussa tarjoilut läpi,
että kaikki on tilauksen mukaisesti. Tilaisuuden aikana tarjoilija
huolehtii aition siisteydestä ja tarjoilee lisätilaukset.

2.Oma aitiotarjoilija
Oma aitiotarjoilija varataan viimeistään 4 arkipäivää ennen tapahtumaa.
Oman aitiotarjoilijan palvelumaksu on 50 € /tunti, sunnuntaisin ja

pyhäpäivinä veloitus on 100 € /tunti ja se veloitetaan aina vähintään 4
tunnilta.
Ellei tarjoilumuotoa ilmoiteta tilauksen yhteydessä, toimimme kohdan 
1 mukaisesti.



HYVÄ TIETÄÄ
Alkoholittomat ja miedot juomat laskutetaan avattujen pullojen mukaan ja 
väkevät juomat (esim. konjakki) tilattujen annoksien mukaan.

Lisätilauksia voi tehdä paikan päällä tapahtuman aikana aitiotarjoiluiden 
päivystysnumerosta 040 344 0503 tai 040 344 0504.

Restel Ravintolat Oy:llä on alkoholijuomien anniskelulupa Tampereen 
jäähallilla. Aitiot ovat anniskelualueita (A-oikeudet), joissa noudatetaan 
alkoholilainsäädäntöä. Tämän vuoksi omien juomien tuominen aitioihin on 
kielletty. Myös alkoholijuomien poisvieminen aitioista on kielletty. 
Anniskelemme lain mukaisesti 18 vuotta täyttäneille.

LASKUTUS

Laskutusta varten tulee yrityksellä olla voimassa oleva laskutussopimus 
Restel Ravintolat Oy:n kanssa. Laskutussopimuksen voimassaolon voi 
tarkistaa ennakkoon myyntipalvelustamme.

Laskutussopimus tulee tehdä aina ennakkoon reskontramme kanssa. 
Tapahtuman aikana ei ole mahdollista tehdä laskutussopimusta. 

Mikäli laskutussopimusta ei ole, tarjoilut voi maksaa paikan päällä 
aitiotarjoilijalle. Aitioissa maksuvälineenä käyvät yleisimmät maksukortit sekä 
käteinen.

Toivotamme sinut ja ryhmäsi lämpimästi tervetulleeksi 
Tampereen Jäähallille!

Pidätämme oikeuden muutoksiin.




