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HELSINKI
MENU
-RAVINTOLAT

HelsinkiMenu tarjoaa mahdollisuuden nauttia
suomalaisen ruokakulttuurin parhaista mauista ja sesongeista. Jokaisen HelsinkiMenuravintolan keittiömestari valikoi mieleisensä
kauden raaka-aineet ja luo omaan ravintolaansa sopivan menun, joka on tarjolla juuri
silloin kun sesonki on huipussaan. HelsinkiMenu syntyy uudelleen aina kauden
vaihtuessa.
HelsinkiMenu-ravintoloiden keittiömestarit
tekevät aktiivisesti yhteistyötä suomalaisten
maanviljelijöiden, kalastajien, poromiesten,
metsästäjien ja pienyrittäjien kanssa löytääkseen ensiluokkaisia ja sopivia raaka-aineita
unohtamatta kotimaisia juomasuosituksia.

HelsinkiMenu-ravintolat
toivottavat teidät tervetulleiksi!
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Vuodenaikojen mukaan kokkaaminen on luontevaa meille suomalaisille. Keväällä seuraamMuse
me perunan
kasvua ja odotamme kesän ensi
okatu
puraisua, yksinkertaista herkkua: varhaisperunaa
ja voita. Kesä ja syksy saavat raaka-ainepankin
räjähtämään, ja järvistä ja merestä nousevaa
luonnonkalaa saattelevat niin metsän antimet
kuin viljellyt kasviksetkin.
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Syksyn kiireisiin kuuluu säilöminen, jotta tuoreita
makuja riittää lautasille läpi talven. Kasvukauden
Arkadia
jälkeen
juurekset
keräävät
makeutta ja maut synkatu
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perinteiset valmistusmenetelmät
kuten kuivatus,
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P o pohjautuvista ruoista aromikkaita.
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ARTHUR
HELSINKI
Hospizista se alkoi. Ravintola Arthurin menestys alkoi
vuonna 1927, jolloin Helsingin keskustaan avattiin Hotelli
Hospizin ruokala. Kirjailija Aino Kallaskin kertoo kirjassaan
kaipaavansa Hospizin hyvää, yksinkertaista ja yksilöllistä
kotiruokaa. Klassisten ravintola-annosten lisäksi tarjolla
on kotimaisista raaka-aineista valmistettu HelsinkiMenu,
jota suunnitellessaan keittiömestari Jorma Bogdanoff
ottaa huomioon myös perinteet ja vuodenajan vaihtelut.
HelsinkiMenun pääraaka-aineita ovat kala, riista, sienet ja
marjat. Ravintola Arthurin keskeinen sijainti, rento tunnelma
ja loistava keittiö houkuttelevat edelleen asiakkaita läheltä
ja kaukaa.

”Maukasta kotimaista
perinteitä vaalien!”
— KEITTIÖMESTARI JORMA BOGDANOFF

Ravintola
Arthur Helsinki
Vuorikatu 19
00100 Helsinki
+358 9 173 441
reception@hotelarthur.fi
www.hotelarthur.fi

BAKER'S
Täysiverinen pihviravintola. Helsingin ytimessä sijaitseva
Baker's on kodikas pihvinystävän paratiisi. Rotukarjan lihaa,
poroa, burgereita – kaikki makusi mukaan ryyditettynä.
HelsinkiMenu soveltuu klassiseen herkutteluun. Siihen
keittiöpäällikkö Reijo Jurasch kokoaa suomalaisia raaka-
aineita sesongin mukaan: kalaa, kasviksia, poroa tai muuta
ensiluokkaista lihaa, kauden marjoja tai hedelmiä.

”Tervetuloa maistamaan!”
— KEITTIÖPÄÄLLIKKÖ REIJO JURASCH

Ravintola Baker's
Mannerheimintie 12
00100 Helsinki
+358 20 770 1440
bakers@restel.fi
www.bakers.fi

JUUSTOLAT
Parhaat juustot syntyvät käsityönä. Paikallisista
raaka-aineista ja pienten tekijöiden rakkaudesta
juustoon syntyy juustolautasille elämyksiä. Voimansa juustot saavat niin alkuperäiskarjan maidosta kuin
tyylipuhtaasta toteutuksesta.
Pieni on suurta. Riitta Saloniemen tilalla kyytöt ja
suomenvuohet viihtyvät yhteisellä laitumella. Kaikki
juustolan juustot syntyvät tilan omien eläinten
maidosta; luomu- ja alkuperäiskarjaa ei voi
tuoda ulkomailta.
Kolatun Juustolan ykköstuotteita ovat lempeät valko
homejuustot lehmän- ja kutunmaidosta. ”Pitää olla
kasvot ja tarina, jos aikoo myydä pienen yrityksen
tuotteita”, yrittäjä Janne Tolvi toteaa.
Keittiömestareiden suosikiksi nopeasti noussut
Helsingin Meijeriliike syntyi tutkijan intohimosta
juustoon. Juustot syntyvät Viikin koetilan lehmien
maidosta yliopiston kampuksella. Siitä tehdään niin
nopeasti valmistuvia valkohomejuustoja kuin kuukausien huolenpitoa vaativia kovia juustoja. ”Ihmisten
kiinnostus lähiruokaa kohtaan on kasvanut, ja nyt
haetaan omaperäisiä makuja ja inhimillistä
tuotantoa", Antti Alavuotunki sanoo.

Parhaat kotimaiset juustot
HelsinkiMenu-ravintoloihin
kulkevat kauppahallien kautta.
ETELÄSUOMALAISIA PIENJUUSTOLOITA:
Helsingin Meijeriliike, Kolatun Juustola, Mouhijärven
Herkkujuustola, Polven Juustola, Saloniemen Juustola

BRYGGERI
HELSINKI
Lähiruokaa saattelee oma olut. Parisataavuotisesta
helsinkiläisestä panimoperinteestä ammentava Bryggeri
Helsinki on lyhyessä ajassa vakiinnuttanut asemansa Torikortteleiden helposti lähestyttävänä, laadukkaana ruoka
ravintolana. Panimoravintolan keittiöpäällikkö Ali Suviala
etsii ja hyödyntää pientuottajien parhaita raaka-aineita –
mallasta ja humalaa unohtamatta. Selkeän pohjoismaisen
keittiön kantava voima on sesonginmukaisuus. Merellisessä
Helsingissä nautitaan paljon kalaa ja pääkaupungin rajoilta
alkavat metsät suovat monipuolisia antimiaan. Oluen ja
ruoan yhdistämiseen paneudutaan huolella. Panimomestari Mathias Hüffner luo tasapainoisia oluita, jotka ovat
räätälöityjä skandinaavisen keittiön herkuille. Suomalaisen
pienpanimokulttuurin ikkunana Bryggeri tarjoaa valinnan
varaa oman panimon tuotteista koko maan parhaisiin
mallasjuomiin.

”Hyvät raaka-aineet ja
tuoreuden tunnistaa. Ne
maistuvat sekä lautasella
että olutlasissa.”
— KEITTIÖPÄÄLLIKKÖ ALI SUVIALA

Panimoravintola
Bryggeri Helsinki
Sofiankatu 2
00170 Helsinki
+358 10 235 2500
helsinki@bryggeri.fi
www.bryggeri.fi

FISHMARKET
Makuja pinnan alta. Kauppatorin laidalla toimiva
Fishmarket on täysverinen kalaravintola tarjoten kauden
parhaita kaloja. Kotimainen saalis tuo twistiä klassiseen
kala- ja äyriäistarjontaan. Keittiö valikoi lautasille kansainvälisten merenantimien oheen kotimaista järvikalaa, mätiä
sekä muita raaka-aineita kauden mukaan. Keittiöpäällikkö
Janne Sainion HelsinkiMenu tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden maistella kotimaisia raaka-aineita. Kalaravintola
pitää arvossa eettisyyttä: tarjolle tuodaan vain WWF:n
Kalaoppaan suosittelemia kaloja.

”Tarjoamme puhdasta ja tuoretta kalaa kausien mukaan.”
— KEITTIÖPÄÄLLIKKÖ JANNE SAINIO

Ravintola Fishmarket
Pohjoisesplanadi 17
00170 Helsinki
+358 9 6128 5250
myyntipalvelu@
royalravintolat.com
www.fishmarket.fi

KALA
Vesiemme kookkaille arvokaloille kuhalle, lohelle
ja taimenelle tekevät HelsinkiMenu-ravintoloissa
seuraa muun muassa muikut, silakka ja särki.
Luonnonystävä syö eri kalalajeja monipuolisesti
samalla vesistön tilaa parantaen.
Alkuperäsuojatut Kitkan viisas ja Puruveden muikku
edustavat sisävesiemme kalansaaliiden ykköskastia. Kitkan viisas -nimitystä käytetään Koillismaan
eli Kuusamon ja Posion kuntien ylänköalueen
järvistä pyydetyistä muikuista. Arktisten olosuhteiden takia se on muita muikkukantoja pienempi, ja
pienen koon takia sen ruoto säilyy pehmeänä.
Puruveden muikku pyydetään Saimaan kirkasvetisimmältä järvialueelta Savonlinnan ja Kiteen vesistöistä. Se on saanut maantieteellisen suojan, koska
kalan pyynti ja käsittely tapahtuu tietyllä alueella
paikallisten menetelmien mukaan. EU:n nimisuoja
järjestelmän takaama suojaus on tae siitä, että
tuotteen alkuperä tunnetaan. Suomalaisia tuotteita
on rekisteröity kymmenen.
HelsinkiMenuissa kala maistuu paitsi tuoreena,
myös innovatiivisina jalosteina. Keittiömestarien suosiossa ovat muun muassa säilykkeenä
Etelä-Suomeen matkustavat savustetut muikut,
Piipanojan kylmäsavustettu silakka ja
kylmäsavustettu hauenmäti.

Kokit loihtivat elämyksiä yhtä
lailla arvokaloista kuin vähemmän
käytetyistä kalalajeistakin. Antaudu
savulahnan tai kylmäsavusilakan
vieteltäväksi!

FLY INN
RESTAURANT & DELI
Kotimaisen luonnon herkkuja. Helsinki-Vantaan lentoasemalla toimiva Fly Inn Restaurant & Deli on aina ollut ikkuna
uusiin tuuliin, ja suomalaiset ovat sitä kautta luontevasti tutustuneet uusiin eksoottisiin raaka-aineisiin. Nyt ruokaympyrää on kierretty täysi kierros ja lentokentällä luotetaan suomalaisen luonnon tuoreisiin raaka-aineisiin. HelsinkiMenu
tarjoaa kauden kiinnostavimpia skandinaavisia makuja,
joissa raikkaat suomalaiset raaka-aineet järvistä, metsistä
ja pientuottajilta ovat näyttävästi esillä. HelsinkiMenun idea
tiivistyy luonnollisuuteen ja Fly Inn on näyteikkuna parhaaseen suomalaiseen ruokakulttuuriin niin kotimaisille kuin
ulkomaisille vieraille.

”Luonnollisesti, parasta.”
— KEITTIÖPÄÄLLIKKÖ PIIA JÄRVENMÄKI

Fly Inn Restaurant & Deli
Helsinki-Vantaan lentoasema
Terminaali 2, portti 27
01530 Vantaa
+358 20 762 9737
sales@sspfinland.fi
www.sspfinland.fi

GRANIITTILINNA
Hakaniemen helmi tarjoaa huolella hehkutettua.
Ravintola Graniittilinna luottaa naapurin satavuotiaan
Hakaniemen hallin antimiin ja puuhiiligrillin hehkuun. Hiili
grilli päästää raaka-aineiden maun, rakenteen ja mehevyyden oikeuksiinsa. Grillimestari Marko Helenius valikoi grilliin
parhaita lihalaatuja sekä kalaa, äyriäisiä ja kasviksia, joiden
ominaisuudet se tuo hienosti esiin. Jo kymmenen vuoden
ajan Hakaniemen hallin kanssa symbioosissa toimineen
Graniittilinnan menu saa viimeisen silauksensa hallin monipuolisesta tarjonnasta, jossa korostuvat sesongin parhaat
maut. Huolella valikoidut raaka-aineet tarjotaan arvoisellaan tavalla, Graniittilinnassa omaleimaisesti valmistettuina.

”HelsinkiMenu syntyy
erinomaisista raaka-aineista
erittäin hyvällä fiiliksellä!”
— GRILLIMESTARI MARKO HELENIUS

Ravintola Graniittilinna
Säästöpankinranta
600530 Helsinki
+358 20 742 4250
graniittilinna@
graniittiravintolat.fi
www.graniittilinna.com

KUU
Tunnelmointia Töölössä. Kuu on vuonna 1966 perustettu,
nykyajassa elävä kortteliravintola. Kuu tarjoaa suomalais-skandinaavista ruokaa ja sen pariksi sovitettuja kiinnostavia viinejä. HelsinkiMenu vaihtuu neljä kertaa vuodessa.
Keittiöpäällikkö Lukas Hemnellin kunnia-asia on olla tiukasti
kiinni sesongissa, hankkia hyviä suomalaisia raaka-aineita
ja pysyä perusasioissa: hyvän makuista ruokaa syntyy, kun
kaikki osa-alueet ovat tasapainossa. Keittiöpäällikköä ilahduttavat läheltä tulevat raaka-aineet, esimerkiksi Helsingin
Meijeriliikkeen juustot ja kala lähivesiltä. Kuu suosii myös
metsän antimia kuten sieniä ja marjoja. Talon nimikkomenun
pääruokana on suosituin annos, poron ulkofilee, ja myös
savulohikeitto maistuu klassikolta.

”Olemme kiinni perusasioissa: teemme hyvänmakuista ruokaa, jossa on
kaikki kohdillaan.”
— K EITTIÖ PÄ Ä L L IK KÖ LU KAS H E M N E LL

Ravintola Kuu
Töölönkatu 27
00260 Helsinki
+358 9 2709 0973
ravintola@
ravintolakuu.info
www.ravintolakuu.info

METSÄ
Suomalaiselle metsä on rakas. Jopa Helsingistä
on lyhyt matka metsään rauhoittumaan ja keräämään jokamiehen oikeuden turvin marjoja, sieniä
ja villiyrttejä. Olemme luonnostamme keräilijöitä,
joille marjojen kypsyminen ja sienten nouseminen
ovat kulinaarisen vuoden kohokohtia.
Puhtaat metsämme ovat erinomainen kasvualusta niin kasveille kuin eläimillekin. Lyhyen mutta
intensiivisen kasvukauden pitkät päivät ruokkivat
kasveista maultaan rikkaita, ja aromikkaalla
ravinnolla kasvava riistamme on
ainutlaatuisen makuista.
Luontomme arvokkain anti on vesi. Suoraan puhtaista puroista voi nauttia vettä, ja esimerkiksi osa
pääkaupungin ylistetystä hanavedestä johdetaan
luonnonvesistä. Ei ihme, että sen
voittanutta ei ole!

Kävely metsässä rauhoittaa,
antaa energiaa ja pitää ajassa
kiinni: metsän elämää seuratessa
tietää, mikä on parasta juuri nyt.

KUUKUU
Laadukas kortteliravintola. KuuKuun osoite Museokatu 17
on aina elänyt vahvasti töölöläisten arjessa. Vanhimmille töölöläisille se oli lihakaupan talo, kunnes siihen
1900-luvun puolivälissä tuli trendikäs Valion baari. Se
muuttui 1990-luvulla lounasravintolasta kaupunkilaisten
olohuoneeksi palatakseen 2000-luvulla kortteliravintolaksi,
johon on helppo tulla syömään. KuuKuun tyyli on moderni
suomalainen keittiö eurooppalaisin vivahtein. Kausittain
vaihtuvissa raaka-aineissa maistuvat lähi- ja pientuottajien
parhaat maut. Tuoreen kalan nostavat kotimaiset yhteyskalastajat. Puhtaita ja yksinkertaisia makuja tukevat oman
maahantuonnin pientuottajaviinit.

”Laadukkaista kotimaisista
raaka-aineista syntyy
maukasta ruokaa
ilman kikkailua.”
— KEITTIÖPÄÄLLIKKÖ CHRISTIAN SIPPEL

Ravintola KuuKuu
Museokatu 17
00100 Helsinki
+358 9 2709 0974
info@kuukuu.info
www.kuukuu.info

LASIPALATSI
Ruokasesongit vahvasti lautasella. Lasipalatsin funkkis
salissa herkutellaan sesongin parhailla raaka-aineilla.
Ravintolaan on muovautunut neljä vahvaa teemaa, ja vuoden kulkua rytmittävät blinit, parsa, kala ja poro. Teemoista
vahvin on poro, jonka maun salaisuus on raaka-aineessa.
Sallan villiporo on makumaailmaltaan ainutlaatuinen, joten
ei ole ihme, että poroannoksista on tullut ravintolan suosituimpia. Myös villikala on haluttua: alkuvuodesta made,
myöhemmin kuha ja ahven kuuluvat Lasipalatsin suosikkeihin. Lasipalatsin keittiöpäällikkö Petri Simonen luottaa
myös Ahvenanmaan karitsaan ja kotimaiseen rotuhärkään.
Ympäri vuoden menua rikastaa runsas kotimainen marja- ja
sienivalikoima. Keittiöpäällikköä inspiroivat myös kotimainen ilmakuivattu porsaanliha tai muikusta ja särjestä kummunneet innovaatiot. Takuuvarma yhdistelmä on järvikala
oman leipurin perinneruisleivän kanssa.

”HelsinkiMenumme syntyy
tutuilta tuottajilta hankituista
ajankohtaisista raaka-aineista
klassisia valmistustapoja
noudattaen.”
— KEITTIÖPÄÄLLIKKÖ PETRI SIMONEN

Ravintola Lasipalatsi
Mannerheimintie 22
00100 Helsinki
+358 20 742 4290
ravintola@
ravintolalasipalatsi.fi
www.ravintola.lasipalatsi.fi

OLUT
Oluen ja ruoan yhdistäminen kuuluu suomalaiseen ruokakulttuuriin. Olut on salliva kumppani
ruoalle ja sen yhdistäminen ruokaan piirun verran
rennompaa kuin viinin ja ruoan parittaminen.
Vaihtoehtoja on loputtomiin! Panimoravintoloissa
ollaan pitkällä tällä makumatkalla, mutta myös
moni keittiömestari tuo suosikkioluensa keittiön
kautta ravintolasaliin ja sommelierit suosittelevat
kiinnostavia yhdistelmiä.
Käsityömäisten oluentekijöiden määrän kasvaessa myös oluttyylien kirjo levenee ja makuskaala
laajenee. Yli 30 suomalaisen pienpanimon valikoimista löytyy niin taidokkaasti tasapainotettuja
maltaisia herkkuja kuin humaloinnilla leikitteleviä, amerikkalaisen käsityöolutperinteen kanssa
flirttailevia oluita. Kataja, koivu, tyrni tai eksoottisemmat chili, inkivääri, kookos ja lakritsi maustavat jännittävimpiä uuden ajan oluita.

Nautinnollisen aterian kruunaa
huolella valmistettu olut. Tilaa
juuston seuraksi ale ja yllätyt!

PANIMORAVINTOLOITA JA
PIENPANIMOITA HELSINGIN SEUDULLA:
Bryggeri Helsinki, Suomenlinnan Panimo, Bruuveri,
Stadin Panimo, Rekolan Panimo, Teerenpeli

NOKKA
HelsinkiMenu myös vihreänä. Jo yli vuosikymmenen
lähiruoan airuena kulkenut Ravintola Nokka jatkaa tiivistä
yhteistyötä pientuottajien kanssa ja luo ainutlaatuisia
elämyksiä huolella valituista raaka-aineista. Keittiö luo
HelsinkiMenun uudelleen joka sesonkiin. Kaikki raaka-ainevalinnat pohjautuvat vuodenajan parhaaseen tarjontaan.
Hauki, silakka, lahna ja ahven kuuluvat sesongin mukaan
lautaselle. Kasviksissa keittiö suosii luomua lähialueelta.
HelsinkiMenun rinnalla on tarjolla myös kasvismenu Vihreä
Helsinki. Nokan merenrantaterassilla ja gastrobarissa voi
nauttia keittiön parhaita makuja myös pienempinä annoksina. Laatuviinit ja pienpanimo-olutvalikoima saattelevat suomalaisia makuja, ja puodista saat niitä mukaasi. Kurssikeittiö Kokassa pääset kurkistamaan pintaa syvemmälle – tule
viihtymään ja kokkaamaan hyvää ruokaa keittiömestarin
opastuksella!

”Hyvän ruoan takana
on aito tarina.”
— KEITTIÖPÄÄLLIKKÖ ARI RUOHO

Ravintola Nokka
Kanavaranta 7
00160 Helsinki
+358 9 6128 5600
myyntipalvelu@
royalravintolat.com
www.ravintolanokka.fi

SUOMENLINNAN
PANIMO
Suomenlinnassa itä kohtaa lännen. Suomenlinnan
linnoitus ja vuonna 1870 valmistunut Rantakasarmi vievät
ajatukset Suomen suurruhtinaskunnan aikaan. Panimo- ja
ravintolatoiminta kuuluvat vahvana osana Suomenlinnan
perinteeseen: olut oli osa ruotuarmeijan sotilaiden päivittäistä ravitsemusta. Suomenlinnan Panimo ja Ravintola
jatkavat näitä perinteitä. Keittiöpäällikkö Sami Hiltusen
HelsinkiMenu ammentaa makuja niin oluen raaka-aineista kuin venäläisvallan ajalta. Idän ja lännen kohtaamista
lautasella säestävät humalan aromit ja lempeä maltaisuus.
Keittiö elää sesongissa ja suosii suomalaisia raaka-aineita.
Etenkin riista ja muut metsän antimet ovat metsästävän
keittiöpäällikön sydäntä lähellä. Historiallinen miljöö ja
makuelämykset odottavat vartin lauttamatkan päässä
Kauppatorilta!

”Oman panimon olutta
lasissa ja lautasella.”
— KEITTIÖPÄÄLLIKKÖ SAMI HILTUNEN

Ravintola
Suomenlinnan Panimo
Suomenlinna c 1
00190 Helsinki
+358 9 228 5030
myynti@panimo.com
www.panimoravintola.fi
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6. Ravintola Graniittilinna
Säästöpankinranta 6
00530 Helsinki
+358 20 742 4250
graniittilinna@graniittiravintolat.fi
www.graniittilinna.com

11. Ravintola
Suomenlinnan Panimo
Suomenlinna c 1
00190 Helsinki
+358 9 228 5030
myynti@panimo.com
www.panimoravintola.fi
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5. Fly Inn Restaurant & Deli
Helsinki-Vantaan lentoasema
Terminaali 2, Portti 27
01530 Vantaa
+358 20 762 9732
sales@sspfinland.fi
www.sspfinland.fi

10. Ravintola Nokka
Kanavaranta 7
00160 Helsinki
+358 9 6128 5600
myyntipalvelu@royalravintolat.com
www.ravintolanokka.fi
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4. Ravintola Fishmarket
Pohjoisesplanadi 17
00170 Helsinki
+358 9 6128 5250
myyntipalvelu@royalravintolat.com
www.fishmarket.fi
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9. Ravintola Lasipalatsi
Mannerheimintie 22
00100 Helsinki
+358 20 742 4290
ravintola@ravintolalasipalatsi.fi
www.ravintola.lasipalatsi.fi
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3. Panimoravintola
Bryggeri Helsinki
Sofiankatu 2
00170 Helsinki
+358 10 235 2500
helsinki@bryggeri.fi
www.bryggeri.fi
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8. Ravintola KuuKuu
Museokatu 17
00100 Helsinki T A L
+358 9 2709 0974
info@kuukuu.info
www.kuukuu.info

ee

E l äi nt ar h anl ah t i

lö

2. Ravintola Baker’s
Mannerheimintie 12
00100 Helsinki
+358 20 770 1440
bakers@restel.fi
www.bakers.fi
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7. Ravintola Kuu
Töölönkatu 27
00260 Helsinki
+358 9 2709 0973
ravintola@ravintolakuu.info
www.ravintolakuu.info
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1. Ravintola Arthur Helsinki
Vuorikatu 19
00100 Helsinki
+358 9 173 441
reception@hotelarthur.fi
www.hotelarthur.fi
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HelsinkiMenu-ravintolat ovat osa
Makujen Suomi – Taste of Finland -konseptia,
johon kuuluu kymmeniä ravintoloita ympäri
Suomen. Makujen Suomi -ravintolat tuovat
menuissaan maisteltavaksi suomalaisen
ruokakulttuurin kirjon. Ravintolat tarjoavat vähintään kolmen ruokalajin herkullisen menun,
jossa käytetään puhtaita suomalaisia raakaaineita. Menussa korostuvat paikallisuus ja
kauden raaka-aineet. Menukonseptin omistaa
ja sitä hallinnoi Ruokatieto Yhdistys ry.
www.makujensuomi.fi
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Ruokatieto Yhdistys ry
Vanha talvitie 2 A 16, 00580 Helsinki
makujensuomi@ruokatieto.fi
Teksti: Mariaana Nelimarkka
Graafinen suunnittelu: Marko Myllyaho
Kuvat: Sami Piskonen, Marko Myllyaho, Marco Väkelä ja
HelsinkiMenu-ravintolat Paino: Grano Oy
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