Ruokamatkalla
Suomessa
On a culinary tour in Finland

Tervetuloa suomalaisten ja paikallisten makujen lähteille!

Welcome to the origin of Finnish and local flavors!

Suomalaisia makuja tarjoavat Makujen Suomi -ravintolat sekä useat
Hyvää Suomesta -alkuperämerkkiä käyttävät yritykset myymälöineen
ovat ruuasta kiinnostuneille matkailijoille loistavia tutustumispaikkoja
suomalaiseen ja alueelliseen ruokakulttuuriin.
Makujen Suomi -ravintoloiden luomat kaupunki- ja maakuntamenut tuovat maisteltavaksi suomalaisen ruokakulttuurin kirjon sekä
raaka-aineet, joissa korostuvat sesonki ja paikallisuus.
Hyvää Suomesta -merkkiä käyttävät yritykset ovat monipuolinen
joukko pieniä ja suuria ruuan tekijöitä, joita yhdistää se, että ne haluavat kertoa tuotteidensa suomalaisesta alkuperästä. Tästä kartasta
löydät pieniä leipomoita, juustoloita, viinitiloja, panimoita, yrttitiloja,
lihamyymälöitä ja muita perheyrityksiä, joissa ruokia valmistetaan käsityönä lähialueen raaka-aineista.

The Taste of Finland restaurants that have Finnish flavors on offer, along
with the many companies and their shops that deploy the original Hyvää Suomesta – Produce of Finland label are great places for travelers
with a passion for food to get acquainted with Finnish and local cuisine.
The city and province menus created by the Taste of Finland restaurants will captivate you thanks to the wide range of choices that Finnish
cuisine has to offer as well as the array of Finnish ingredients, chosen to
emphasize the changing seasons and local characteristics.
Companies deploying the Hyvää Suomesta label are a versatile group
of small and larger food producers, united by their dedication to communicate about the Finnish origins of their products. You will find on
this map the small bakeries, cheese factories, vineyards, breweries, herb
farms, meat shops and other family businesses that concoct handmade
food with local ingredients.

Poikkea ruokakohteisiin ja herkuttele suomalaisilla mauilla!

Drop by at the food destinations and enjoy the flavors of Finland!

www.tasteoffinland.fi

www.hyvaasuomesta.fi

Pääkaupunkiseutu
Helsinki metropolitan area
Traditional eatery in the heart of
Helsinki.
Vuorikatu 19, Helsinki
+358 9 173 441
myyntipalvelu@hotelarthur.fi
www.hotelarthur.fi

Ravintola Nokka
Restaurant Nokka
Kotimaisista pientilaraaka-aineista
valmistettua ruokaa.
Food made with fresh Finnish farm
ingredients.
Kanavaranta 7, Helsinki
+358 9 6128 5600
myyntipalvelu@royalravintolat.com
www.ravintolanokka.fi

Ravintola Baker’s
Restaurant Baker’s
Pihvin ystävän paratiisi; entrecôtea,
sisäfileetä, ulkofileetä, karitsaa, poroa
ja paljon muita herkkuja.
The heavenly kingdom of beef lovers;
entrecôte, tenderloin, sirloin, lambkin,
reindeer and a variety of other
delicacies.
Mannerheimintie 12, Helsinki
+358 20 770 1440
bakers@primula.fi
www.bakers.fi

Makujen Suomi -ravintolat
Taste of Finland restaurants
1 HelsinkiMenu-ravintolat
HelsinkiMenu restaurants
Casino Helsinki / Fennia
Salonki
Fennia Salongin vetonaula on
Show&Dinner -paketti, joka sisältää
show-esityksen lisäksi korkeatasoisen
kolmen neljän ruokalajin menun.
The highlight of the Fennia Salonki is
the Show & Dinner package, which
includes a show with a fine three to
four courses dinner.
Mikonkatu 19, Helsinki
+358 9 6128 6600
myyntipalvelu@royalravintolat.com
www.royalravintolat.com

erikoistunut suomalaisiin kalaruokiin.
Finnish fish of the season and Nordic
seafood.The restaurant specializes in
Finnish seafood recipes.
Eteläranta 16, Helsinki
+358 9 6128 5800
myyntipalvelu@royalravintolat.com
www.ravintolahavis.fi

Ravintola Graniittilinna
Restaurant Graniittilinna
Historiallisessa miljöössä suomalainen
ravintola, joka tarjoaa perinteiseen
suomalaiseen ruokakulttuuriin
pohjautuvien à la carte -herkkujen
lisäksi erittäin korkealuokkaisen
viinivalikoiman.

Ravintola Kuu
Restaurant Kuu
Suomalainen ravintola.
Truly Finnish food.
Töölönkatu 27, Helsinki
+ 358 9 2709 0973
ravintola@ravintolakuu.info
www.ravintolakuu.info
Ravintola KuuKuu
Restaurant KuuKuu
Ruokalistalla on ylpeydellä valmistettuja reiluja klassikkoannoksia jokaiseen
makuun.
The menu offers a generous selection
of homemade classic

dishes prepared
with pride.There is something for
everybody.
Museokatu 17, Helsinki
+358 9 2709 0974
info@kuukuu.info
www.kuukuu.info

cacies, going from reindeer burgers to
Helsinki Menu.
Helsinki-Vantaan lentoasema,
terminaali 2
+358 20 762 9737
sales@sspfinland.fi
www.sspfinland.fi
Hotel Arthur
Perinteinen ruokaravintola Helsingin
ydinkeskustassa.

Fly Inn Restaurant & Deli
À la carte -listalla laadukas ja sesonkeja kunnioittava kirjo suomalaisia makuja poroburgerista HelsinkiMenuun.
À la carte menu with a wide selection
of high quality Finnish seasonal deli-

Ravintola Lasipalatsi
Restaurant Lasipalatsi
Maukas ja aito, suomalainen ravintola.
An authentic, Finnish restaurant with
tasty food.
Mannerheimintie 22–24, Helsinki
+358 20 7424 290
ravintola@ravintolalasipalatsi.fi
www.ravintola.lasipalatsi.fi

Ravintola Seurasaari
Restaurant Seurasaari
Ravintola tarjoaa suomalaisia makuja
ja tunnelmaa idyllisessä arkkitehti
Miertzin vuonna 1890 suunnittelemassa rakennuksessa. Vuoden 2012
HelsinkiMenu-ravintola.
The restaurant offers Finnish culinary
experiences and an idyllic atmosphere.
The building was designed by the architect Miertz in 1890. HelsinkiMenu
restaurant of 2012.
Seurasaari, Helsinki
+358 9 626 625
myynti@ravintolaseurasaari.fi
www.sinunjuhlasi.fi

A Finnish restaurant in a historical
setting providing a variety of à la
carte delicacies of Finnish cuisine,
complemented by a carefully selected
and extensive wine list.
Säästöpankinranta 6, Helsinki
+358 20 742 4250
ravintola@graniittilinna.com
www.graniittilinna.com

Ravintola Suomenlinnan
Panimo
Restaurant Suomenlinna
Brewery
Parhaita suomalaisia makuja omien
oluiden kera historiallisessa Suomenlinnan miljöössä.
The very best Finnish cuisine with
beers that are brewed onsite in the
historical setting of Suomenlinna.
Suomenlinna c1, Helsinki
+358 9 228 5030
myynti@panimo.com
www.panimoravintola.fi

2 EspooMenu-ravintolat
EspooMenu restaurants

Ravintola Havis
Restaurant Havis
Suomalaista sesongin kalaa ja pohjoismaisia meren antimia. Ravintola on

Jäljitettävästi omasta maasta. Hyvää Suomesta -merkillä
varustettu elintarvike on valmistettu Suomessa suomalaisista
raaka-aineista. Kaikki liha, kala, kananmuna, maito ja yhden
aineisosan tuotteet, kuten esimerkiksi jauhot, ovat 100 %:sti
suomalaisia. Kun kaikki lopputuotteeseen käytetyt raaka-aineet
lasketaan yhteen, on suomalaisuusaste oltava vähintään 75 %.
Käytännössä kaikkien tuotteiden raaka-aineiden kotimaisuusasteen keskiarvo on 95 %. Luonnollisesti vaatimuksena on myös,
että tuote on valmistettu ja pakattu Suomessa.

Kauden parhaat paikalliset maut. Makujen Suomi -ravintola sitoutuu rakentamaan kaupungin tai maakunnan nimeä kantavan menunsa pääosin suomalaisista ja paikallisista raaka-aineista.
Makujen Suomi -ravintolat tunnistaa Runsauden haarukka
-tunnuksesta. Haarukan piikit kuvaavat menun monipuolisuutta
ja viittaavat myös Suomen tuhansiin järviin ja mereen. Tunnuksesta voi löytää koukun, atraimen piikin tai nuolen, veitsen ja
korkkiruuvin. Runsauden haarukka on siis oiva pyydystysväline
herkullista ja monipuolista ateriaa etsivälle.

Traceable Finnish product origins. A food product
deploying the Hyvää Suomesta label is produced in Finland with
Finnish ingredients. All meat, fish, eggs, milk used in the products,
as well as products made up of a single ingredient must be
100 % Finnish. The sum total of ingredients for an end product
must be equivalent to being at least 75 % Finnish in terms of its
origins. In practice, the ingredients used in all products are equivalent to being 95 % Finnish in terms of their origins. It goes
without saying that the product must also be manufactured and
packaged in Finland.

The best local flavors of the season. A Taste of Finland
restaurant is committed to compose a menu bearing a city or
province name with mostly Finnish and local ingredients. The
Taste of Finland restaurants are recognizable thanks to The
Fork of Abundance label. The different tines symbolize both the
versatility of the menu and represent the thousands of lakes in
Finland as well the sea. A hook, an arrow or a harpoon head,
a knife and a corkscrew can be seen on the label. The Fork of
Abundance is therefore a convenient tool for all those who
seek delicious and versatile Finnish food.
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Ravintola Sundmans Krog
Restaurant Sundmans Krog
Sundmansin talon katutason
Sundmans Krog soveltuu mutkattomaan yhdessäoloon, viihtymiseen ja
makunautintoihin. Keskeinen sijainti
Wanhan Kauppahallin vierellä tekee
ravintolasta mukavan ruoka- ja
kohtauspaikan.
The Sundmans Krog is located in the
Sundmans house and is suitable for
simple and delightful dinners.With
its central location alongside the Old
Market Hall, Sundmans Krog is a
terrific place for dining and a perfect
rendezvous spot.
Eteläranta 16, Helsinki
+358 9 6128 5450
myyntipalvelu@royalravintolat.com
www.sundmans.fi

Kartanokylpylä Kaisankoti
Kaisankoti Manor Spa
Herkullisia makuelämyksiä tunnelmallisessa ja historiallisessa kartanomiljöössä.
Delicious tasting experiences in a
quaint and historical manor ambience.
Bodomintie 37, Espoo
+358 9 887 191
kaisankoti@kaisankoti.fi
www.kaisankoti.fi
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Ravintola Alberga
Restaurant Alberga
Maamme vanhimpiin lukeutuvassa
teatteriravintolassa tarjotaan perinteistä ruokaa kauden parhailla herkuilla
höystettynä.
One of the oldest theatre restaurants
in Finland which offers traditional food
accompanied with the most flavorful
delicacies of the season.
Leipurinkuja 2, Espoo
+358 9 512 3600
alberga@ravintolaalberga.fi
www.ravintolaalberga.fi

5 HankoMenu-ravintolat
HankoMenu restaurants

Hanasaari - ruotsalais-suomalainen
kulttuurikeskus
Hanasaarenranta 5, Espoo
+358 9 435 020
myyntipalvelu@hanaholmen.fi
www.hanaholmen.fi
Sodexo Dipoli
Tilausravintola. Ammattitaitoinen
henkilökunta toteuttaa aamiais- ja
cocktail-tilaisuudet, noutopöytätarjoilut
sekä istuvat illalliset.
Restaurant for private use, available on
request. Our experienced staff organizes breakfast and cocktail occasions,
table buffets and dinners.
Otakaari 24, Espoo
+358 50 430 2938
dipoli@sodexo.fi
www.sodexo.fi/dipoli
Espoo Catering
Valtuustotalon keittiö.
Vain kaupungin omiin tilaisuuksiin.
Only for occasions organized
by the city.
www.espoo.fi/catering

Ravintola Finns
Restaurant Finns
Perinteisiä makuja kansainvälisellä
asenteella uusmaalaisista tuotteista.
Traditional cuisine with international
influences, using products from the
Uusimaa region.
Finnsinmäki 4, Espoo
+358 40 126 4847
finnscatering@omnia.fi
www.omnia.fi

3 KirkkonummiMenuravintolat
KirkkonummiMenu
restaurants
Ravintola Hvitträsk
Restaurant Hvitträsk
Suomalais-skandinaavista ruokaa
tuoreista, kotimaisista raaka-aineista
upeassa miljöössä.
Finnish and Scandinavian food made
from fresh, domestic ingredients in a
magnificent milieu.
Hvitträskintie 166, Luoma
+358 9 297 6033
myynti@ravintolahvittrask.fi
www.ravintolahvittrask.fi

Ravintola Johannes
(Hanasaari)
Restaurant Johannes
(Hanasaari)
Ravintola Johannes tarjoaa pohjoismaisia herkkuja, jotka valmistetaan
sesongin tuoreista ja lähellä tuotetuista
raaka-aineista.
Restaurant Johannes serves Nordic
delicacies, which are made with fresh
local and seasonal ingredients.

Ravintola Bistro O mat
Restaurant Bistro O mat
Herkkuja lähiseudun raaka-aineista
skandinaviseen makuun.
Delicacies made from local ingredients
specially for Scandinavian taste buds.
Asemankulma 2, Kirkkonummi
+358 50 433 8700
bistromat@bistromat.fi
www.bistromat.fi
Långvik Congress Wellness
Hotel
Suomalaiset juuret peruskivenä
luomme ennakkoluulottomasti selkeää
ja luonnollista ruokaa.
Based on Finnish traditions, we create

Ravintola HSF
Restaurant HSF
Nykypäivän gastronomia ja ravintolakulttuuri yhdistyvät pohjoismaisiin
perinteisiin ja kotimaisen purjehduksen historiaan.
Contemporary gastronomy and dining
culture are combined here with Nordic
traditions and the history of domestic
sailing.
Itäsatama, Hanko
+358 19 248 2264
info@restauranthsf.fi
www.restauranthsf.fi

distinctive and natural food without
prejudice.
Tanskarlantie 9, Kirkkonummi
+358 9 2959 9301
vastaanotto@langvik.fi
www.langvik.fi

Ravintola Origo
Restaurant Origo
Korkeatasoista lähiruokaa saaristolaistyyliin.Tarjolla mm. paikallista
lammasta, Highland-härkää, sorsaa
ja maankuulu saaristolaispöytä, jonka
valikoimissa on yli 30 paikallista
kalaherkkua.
Local, high quality cuisine with an
archipelago feel. Lamb from local farmers, Highland beef and duck are on
the menu. A well-known archipelago
buffet with a selection of over 30 local
fish delicacies is also available.
Satamakatu 7, Hanko
+358 19 248 5023
origo@restaurant-origo.com
www.restaurant-origo.com

4 RaaseporiMenu-ravintolat
RaaseporiMenu restaurants
Fiskars Wärdshus
Maailmanluokan ruokaa pohjoismaisella asenteella.
World class food with a Nordic touch.
Fiskarsintie 14, Fiskars
+358 19 276 6510
warssy@wardshus.fi
www.wardshus.fi
Mustion Linnankrouvi
(Mustion Linna)
Restaurant ”Slottskrogen”
(Svartå Manor)
Mustion Linnan tunnelmallisessa
kartanoravintola Linnankrouvin skandinaavisessa ruokatarjonnassa paikalliset tuottajat näyttelevät tärkeää osaa.
The manor house restaurant
Linnankrouvi of Mustio Castle offers
Scandinavian dishes and has a unique
atmosphere.The local farmers play
a significant role when it comes to
providing the natural ingredients that
are used.
Hållsnäsintie 89, Mustio
+358 19 362 31
myyntipalvelu@mustionlinna.fi
www.mustionlinna.fi

Hyvää Suomesta -yrityksiä
Companies that use
the Hyvää Suomesta label

1 Emil Halme Oy
Vuonna 1899 perustetun Halmeen
leipomon konditoria-kahvilasta saa
perinteisiä käsintehtyjä herkkuja
sekä arkeen että juhlaan.Tervetuloa
ihastumaan!
The confectionery and café of the
Halme bakery, founded in 1899, sells
traditional handmade delicacies for
everyday life and for celebrations. Let
yourself be tempted!
Emil Halmeen tie 1, Espoo
+358 9 819 4040
info@emilhalme.fi
www.emilhalme.fi
2 Marian Konditoria Oy
Vuosikymmenten kokemuksella ja
perinteitä kunnioittaen leivotaan
Lähileipää Helsingin Heikinlaaksossa.
Leipomon yhteydessä olevasta myymälästä saa myös pullaa ja kakkuja,
kuten muistakin pääkaupunkiseudulla
olevista 14 myymälästämme. Myymälä
avoinna ma–pe 6–17.30 ja la 8–13.
It is with decades of experience and
a respect for tradition that our bread
is baked in Heikinlaakso in Helsinki.
Sweet rolls and cakes are on offer in
the shop next to the bakery as well as
from all of our 14 shops located in the
Helsinki metropolitan area.The shop is
open Mon–Fri 6–17.30 and Sat 8–13.
Orakas 5 (Vanha Porvoontie 29),
Helsinki
+358 9 342 4570
myynti@mariankonditoria.fi
www.mariankonditoria.fi

Rådhuset bistro & bar
Modernin rustiikkista ruokaa, joka on
valmistettu korkealuokkaisista raakaaineista itse alusta loppuun.
Rustic food with a modern twist, handmade with high quality ingredients
from beginning to end.
Raatihuoneentori, Tammisaari
+358 44 700 2488
info@radhuset.fi
www.radhuset.fi

3 Juustoportti Mäntsälä
Kahvila-ravintola sekä myymälä ja
juustokellari. Myymälän todellinen
aarre on juustokellari, josta löytyvät
Juustoportin juustoerikoisuudet. Sieltä
voi ostaa mukaan mitä parhaimmat makuelämykset ja tuliaislahjat.
Kahvila-ravintolassa on tarjolla ruokia
lounaasta à la carte -listan annoksiin.
Avoinna ma–su 9–19, kesäisin tunnin
pidempään.
A café and restaurant as well as a
boutique with a cheese cellar.The
shop’s little gem is the cheese cellar,
where one will find Juustoportti’s
cheese specialities.The best taste
experiences and souvenirs are there
to be brought back with you. Lunch
options are on offer in the café and
restaurant and dishes can be chosen
à la carte. Open Mon–Sun 9–19 and
one hour later during summer.
Pohjoinen pikatie 8, Mäntsälä
+358 44 793 8050
mantsala@juustoportti.fi
www.juustoportti.fi
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Hyvää Suomesta -merkkiä käyttäviä yrityksiä on noin 240 ja he
tarjoavat meille huikean 8 000 tuotteen valikoiman herkkuja joka
lähtöön. Saatavilla tavallisista ruokakaupoista sekä lähi- ja maatilapuodeista kautta maan.
The Hyvää Suomesta label is currently in use by approximately 240
companies that offer a fantastic selection of 8 000 delicacies so as
to have something for everyone. These products are available in
ordinary food markets as well as in local and farm shops throughout the country.
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Etelä-Suomi
Southern Finland

5

nälkään ainutlaatuisen kauniissa
miljöössä.
A charming summer restaurant in the
heart of Naantali’s old town. Small
and larger delicacies in a unique and
beautiful setting are available.
Mannerheiminkatu 2, Naantali
Avataan 30.4., auki päivittäin
31.5.–18.8.
+ 358 2 445 5599
info@rantaravintola.fi
www.rantaravintola.fi

Makujen Suomi -ravintolat
Taste of Finland restaurants
1 HämeMenu-ravintolat
HämeMenu restaurants
Ravintola Aarnituli
(Petäys Resort)
Restaurant Aarnituli
Maija Silvennoisen konstailematonta
ruokaa rakkaudella lähellä tuotetuista
raaka-aineista.Tarjolla mm. Vanajaveden kuhaa.
Maija Silvennoinen serves honest food
made with local ingredients and love.
Among other dishes, pike-perch from
the Vanajavesi lake is on the menu.
Petäyksentie 35, Tyrväntö
+358 3 673 301
hotelli@petays.fi
www.petaysresort.fi
Ravintola Graniitti
Restaurant Graniitti
Parhaista raaka-aineista ruokaa
hyvällä maulla.
Tasty food made with the best
ingredients.
Kauppakuja 6, Riihimäki
+358 45 802 9888
myynti@riihimaengraniitti.fi
www.riihimaengraniitti.fi

Ravintola Piparkakkutalo
Restaurant Piparkakkutalo,
”The Gingerbread House”
Vanhan kauppiaskodin tunnelmaa ja
klassisia makuelämyksiä.
Enjoy the atmosphere of a traditional
merchant’s home that has classic and
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delightful flavors on offer.
Kirkkorinne 2, Hämeenlinna
+358 3 648 040
info@ravintolapiparkakkutalo.fi
www.ravintolapiparkakkutalo.fi

2 NaantaliMenu-ravintolat
NaantaliMenu restaurants
Le Soleil (Naantalin Kylpylä)
Le Soleil (Naantali Spa)
Chaîne des Rôtisseurs -kilvin palkittu
upea à la carte- ja buffetravintola
Naantalin Kylpylässä.
A magnificent dinner and buffet
restaurant in Naantali Spa that has
received a Chaîne des Rôtisseurs
award.
Matkailijantie 2, Naantali
+358 2 445 5599
restaurants@naantalispa.fi
www.lesoleil.fi
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Ravintola Trappi
Restaurant Trappi
Perinteiseen gastronomiseen keittiöön
ja lähiruokaan panostava à la carte
-ravintola.
A dinner restaurant that emphasizes
traditional gastronomic cuisine and
local food.
Nunnakatu 3, Naantali
+358 2 435 2477
asiakaspalvelu@ravintolatrappi.fi
www.ravintolatrappi.fi
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Café - Restaurant Saltbodan
Lounaalla päivän annoksia. Kestosuosikkina mm. Saltbodanin kuuluisa
lohikeitto. Lounaan jälkeen à la carte
-listalla meren antimia sekä liha- ja
kasvisannoksia. Kahvilasta suolaista ja
makeaa purtavaa pikkunälkään.
At lunchtime we offer the meals of the
day. Among others, the well known
salmon soup of Saltbodan is an all-time
favourite. After lunch hours we offer
seafood, meat and vegetarian dishes
from an à la carte menu. Sweet and
salty bites are available in the café.
Laivasilta 4, Loviisa
Avoinna 1.5.–31.8.
+358 19 532 572
saltbodan@sulo.fi
www.saltbodan.fi

Ravintola Uusi Kilta
Restaurant Uusikilta
Gastronomiseen keittiöön ja laatuviineihin erikoistunut ravintola Naantalin
parhaalla paikalla,Vanhan kaupungin

Ravintola Vanajanlinna
Restaurant Vanajanlinna
Modernia skandinaavista ruokaa.
Modern Scancinavian cuisine.
Vanajanlinnantie 485
Hämeenlinna
+358 3 610 20
vanajanlinna@vanajanlinna.fi
www.vanajanlinna.fi

Ravintola Köökki
Restaurant Köökki
Köökki on ylpeä alueen hienoista
raaka-aineista, joten lähiruoka on
keskeisin osa ruokalistan makuja.
Köökki is proud of fine local ingredients which is why local produce are
the main ingredients on the menu
here.
Keskuskatu 6, Forssa
+358 50 400 4180
kookki@ravintolakookki.fi
www.ravintolakookki.fi
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Linnanrauha (Linna Hotelli)
Restaurant Linnanrauha
Maalaisaamiainen, kotiruokalounas,
teemaillalliset ja à la carte lähi- ja
luomuruokaa arvostaen.
Countryside style breakfast, home
cooked lunch options and à la carte
dinners with various themes, made
with a touch of local and organic food.
Kaikulantie 86, Hartola
+358 3 874 7417
myynti@linnahotelli.fi
www.linnahotelli.fi
Brandensteininkatu 17, Loviisa
+358 19 50 561
reception@degerby.com
www.degerby.com

vierasvenesataman yhteydessä.
Specializing in gastronomic cuisine and
high quality wines, this is Naantali’s
best spot that is situated alongside the
old town marina.
Mannerheiminkatu 1, Naantali
+358 2 435 1066
uusikilta@cafetering.fi
www.uusikilta.fi
3 LoviisaMenu-ravintolat
LoviisaMenu restaurants
Ravintola Bella Loviisa
Restaurant Bella Loviisa
Liha- ja kalaherkkuja sekä pizzat,
pastat ja burgerit. Kattava viini- ja
olutvalikoima.
Meat and fish delicacies, also pizza,
pasta and burgers. A wide selection of
wines and beers.
Mannerheiminkatu 2, Loviisa
+ 358 19 533 390
bella@bellaloviisa.fi
www.bellaloviisa.fi

Bistro Cantor
Maalaishenkistä bistroruokaa.
Countryside bistro food.
Mariankatu 1, Loviisa
+ 358 45 7734 2060
olvin.loviisa@gmail.com
www.bistrocantor.fi

Ravintola Styrbord
(Hotelli Degerby)
Restaurant Styrbord
(Hotel Degerby)
Monipuoliset ruokailuvaihtoehdot
lounaista yksilöllisiin juhlaillallisiin
lähiruuan merkeissä.
We offer a wide range of options for
dining, ranging from lunch meals to
private dinner parties and emphasize
the use of local food.

Rantaravintola
Restaurant Rantaravintola
Viehättävä kesäravintola Naantalin
vanhan kaupungin sydämessä.Tarjolla
herkkuja pieneen ja suurempaan
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Kievari Degerby Gille
Degerby Gille
Tunnelmallinen lähi- ja luomuruokaan
erikoistunut tilausravintola, jossa
voi kokea historian läsnäolon aina
1600-luvulle saakka.
A restaurant for private occasions with
a great atmosphere, specialized in
local and organic food.You will feel the
historical atmosphere which goes all
the way back to the 17th century.
Sepänkuja 4, Loviisa
+ 358 19 50561
reception@degerby.com
www.degerby.com
4 VellamoMenu-ravintolat
VellamoMenu restaurants
Hollolan Hirvi
Perinteitä kunnioittavaa, nykymakuun
sovitettua lähiruokaa ja -juomaa.
Avoinna tilauksesta ryhmille.
Local food and beverages with a
sense of tradition, adapted for modern
preferences. Open by appointment
for groups.
Aikkalantie 37, Hollola
+358 3 780 0552
info@hollolanhirvi.fi
www.hollolanhirvi.fi

Ravintola Ometta
(Lehmonkärki)
Restaurant Ometta
Maalaisgourmeeta upeassa kivinavetassa.Vuodenajan ajankohtaisista
raaka-aineista loihditut menut jokaiseen makuun.
Countryside gourmet food served in a
gorgeous stone cow stable. Menus that
will suit everybody’s likings, made with
seasonal ingredients.
Pätiäläntie 404, Asikkala
+358 3 766 6330
lehmonkarki@lehmonkarki.fi
www.lehmonkarki.fi
Ravintola Rampsi
Restaurant Rampsi
Vierumäki Country Club
Tasokasta lähiruokaa Rotisseurkilpiravintolassa.
Delicious local food in a Rotisseur
shield restaurant.
Koulutuskeskuksentie 10,Vierumäki
+358 3 8424 1070
ravintolat@vierumaki.fi
www.vierumaki.fi
Ravintola Roux
Restaurant Roux
Suomalainen tasokas à la carte
-ruokaravintola.
A Finnish, high quality dinner
restaurant.
Rautatienkatu 7, Lahti
+358 10 279 2930
ravintola@roux.fi
www.roux.fi

A great selection of fresh and delicious
products from our own butchery,
sausage factory and kitchen.We offer
pork, beef and lamb meat, a selection
of sausages and cold cuts, whole meat
products, cured meat and ready-to-eat
meals.The traditional sausage with
raisins delicacy from Turku is of course
also on offer.The shop is open Mon–
Fri 9–18 and Sat 9–15.
Radiomiehenkatu 4, Turku
+358 201 555 444
turun@mestaripalvi.fi
www.mestaripalvi.fi
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ja palkituimmista viinitiloista. Puhtaat
raaka-aineet tulevat omalta tilalta ja
naapuritiloilta. Ryhmille tilaesittelyjä,
viinipruuvinkeja ja lähiruokaa Laitikkalasta. Avoinna talvikautena pe 10–18,
la 10–15, ma–to tilauksesta. Avoinna
kesäkautena ma–pe 10–19, la 10–18,
su 12–18.
A winery, a wine store and a café in
a stable. Rönnvik is one of the largest
and most famous Finnish vineyards.
The natural ingredients come from
their own farm and neighboring farms.
A presentation of the farmyard and of
local food as well as wine tasting are

3

3 Makuliha
Aidot saunapalvituotteet ja makkaramestarin käsityönä tekemät
makkarat. Tarjolla myös leikkeleitä ja
lähitilojen tuorelihoja.Tuotteita löytyy
hyvin varustettujen ruokakauppojen
palvelutiskeiltä. Oma tilapuoti maatilan
pihapiirissä avoinna ti–to 9–17, pe
9–18, la 9–14.
Authentic sauna cured sausages and
products prepared by our chef. Cold
cuts and fresh meat from local farms
are also available.You can also find
our products on display in supermarkets. Our own shop is located in the
farmyard and is open Tue–Thu 9–17,
Fri 9–18, Sat 9–14.
Kärsäkuja 6, Tammela
+358 3 424 9250
www.makuliha.fi

Hyvää Suomesta -yrityksiä
Companies that use
the Hyvää Suomesta label
1 Ciderberg Oy
Oman tilan omenoista valmistetaan
viinejä, siidereitä ja likööreitä. Lisäksi
marjaviinejä ja -likööreitä lähialueen
raaka-aineista.Viinimyymälästä voi ostaa tilan omia viinejä kotiin viemisiksi.
Ravintola Saaribaari ja viinimyymälä
ovat ryhmille avoinna päivittäin ympäri
vuoden sopimuksen mukaan.Yksittäisille matkailijoille avoinna kesäkautena päivittäin 12–18, muulloin vain
viikonloppuisin 12–17.
Wines, ciders and liqueurs made with
apples from their own orchard as
well as wines and liqueurs with locally
picked berries are on offer. The wines
from their own winery are on sale to
bring home.The Saaribaari restaurant
and the wine shop are available for
reservation every day and all year
round for groups. Individual visitors are
welcome every day during the summer
season between 12–18 and otherwise
only at weekends between 12–17.
Pietiläntie 138, Lohja
+358 19 349 120
info@ciderberg.fi
www.ciderberg.fi

2 Jalon Mylly Oy
Kotimaiset jauhot, ryynit ja hiutaleet
leivontaan ja puuroihin lähipellolla
kasvaneesta viljasta. Nyt myös luomutuotteina. Poikkea myllyn myymälään
arkisin 8–16.
Locally grown flour, hulled grain and
cereal for baking and making porridge.
Organically grown produce is also
available. Stop by at the mill shop on
weekdays between 8–16.
Liikkalantie 820, Liikkala
+358 400 559491
jalonmylly@saunalahti.fi
www.jalonmylly.fi

on offer for groups. Open during the
winter season Fri 10–18, Sat 10–15
and Mon-Thu on request. Open during
the summer season Mon–Fri 10–19,
Sat 10–18, Sun 12–18.
Hämeenlinnantie 270, Laitikkala
+358 3 538 1060, +358 400 737
174, +358 44 771 0689
ronnvik@ronnvik.com
www.ronnvik.com

4 Mustilan viini
Viinipuodin tuotteissa maistuvat aidot
marjat ja hedelmät. Raaka-aineet
tulevat lähiseudun viljelijöiltä, kotipuutarhureilta ja keräilijöiltä. Laaja oman
viinitilan valikoima, kattavasti muita
marjaherkkuja ja lahjatavaroita.Tilalla
toimii myös taimitarha, Arboretum,
anniskeluravintola sekä tilauksesta viinitupa ja ruokapalvelua ryhmille. Puoti
avoinna touko-elokuussa ma–la 9–18
ja su 12–18, muulloin ma–la 9–17.
Marras- ja joulukuussa joulupuoti.
The wine shop offers products with
authentic berries and fruit flavors.The
ingredients come from nearby farmers,
gardeners and berry pickers. A large
wine selection from their own vineyard,
many other berry-based delicacies as
well as gift items are available. One
will also find a nursery garden, an
arboretum and a restaurant that has
alcoholic beverages on offer. A wine
tavern and dining services for groups
are available for reservation.The wine
shop is open from May to August,
Mon–Sat 9–18, Sun 12–18, during
the rest of the year Mon–Sat 9–17.
A Christmas shop is open in November and December.
Mustila, Elimäki
+358 5 377 7466
+358 400 539 273
info@mustilaviini.fi
www.mustilaviini.fi

6 Tammiluodon Viinitila
Viinipuoti ja viinitupa.Tilan omenoista
ja kotimaisista marjoista valmistettuja
viinejä, kuohuviinejä ja liköörejä.Tilauksesta viininmaistajaisia ja ruokailuja
ryhmille. Puodissa viinien lisäksi muita
herkkuja ja lahjatavaroita.Viinituvassa
kahvia ja pientä purtavaa. Avoinna
kesällä ma–su 11–18 tai sopimuksen
mukaan.
A wine shop and a wine tavern.Wines,
sparkling wines and liqueurs made
from the apples and berries of our
own orchard.Wine tasting and dining
for groups is available on request.
Other delicacies and gift items are on
sale in the shop.The wine tavern also
serves coffee and small snacks. Open
in summer Mon–Sun 11–18 and on
request.
Tammiluoto 257, Parainen
+358 2 458 6899
+358 400 227 298
viinitila@tammiluoto.fi
www.tammiluoto.fi
7 Turun Mestaripalvi Oy
Oman leikkaamon, makkaratehtaan
ja eineskeittiön tuore, herkullinen
ja monipuolinen valikoima.Tarjolla
possun, naudan ja karitsan lihaa,
ruoka- ja leikkelemakkaroita, kokoliha-,
palvi- ja eineskeittiötuotteita sekä
tietenkin turkulaista perinneherkkua
eli rusinamakkaraa. Myymälä avoinna
ma–pe 9–18 ja la 9–15.

5 Rönnvikin Viinitila
Viinitila, viinimyymälä, tallikahvila.
Rönnvik on yksi Suomen suurimmista

5

8 Viini-Heila
Pihamaan viinitilat valmistavat ja
myyvät palkittuja viinejään Heinolassa
Heila Lähiruokatorin yhteydessä. Kantatilalla Kalkkisissa viljellyt marjat jalostuvat täällä pirskahteleviksi viineiksi,
siidereiksi ja kuohuviksi.Viini-Heila
valmistaa myös aitoa, itähämäläistä
sahtia. Heila Lähiruokatori ja sen
viinimyymälä ovat avoinna päivittäin,
ympäri vuoden.
The Pihamaa wineries produce and
sell their award-winning wines in
Heinola at the local food market.
Berries which are grown in the original
farm in Kalkkinen are used to make
delightful wines, ciders and sparkling

wines in the Pihamaa wineries.ViiniHeila also produces an authentic local
beer called ”sahti”.The Heila local
food market and it’s wine shop are
open daily throughout the year.
Työmiehentie 35, Heinola
+358 10 239 2399
www.viini-pihamaa.fi
9 Viini & Puutarhatila
Pihamaa
Tila, maalaispuoti ja kahvio & viinitupa
ovat ihana retkikohde ja ostospaikka. Pistäydy puodissa tai hengähdä
nauttien maalaisidyllistä. Oman tilan
mansikkaa, vadelmaa ja herukoita
myydään päivän raikkaina. Pelloilta
korjataan myös hernettä, perunaa,
maissia, salaatteja, kaaleja, kurkkuja
ym. Puodista myös muita paikallisia
herkkuja sekä käsitöitä. Palkitut
viinit valmistaan huolella ja harkiten,
tunteella ja taidolla. Avoinna kesä–elokuussa joka päivä.Tilauksesta maalaisruokailut ja viiniesittelyt 1.5.–31.8.
The farm, the countryside shop, the
coffee and wine house make a lovely
destination for an excursion and for
shopping. Drop by at the shop or
relax while enjoying the idyllic rural
scenery. Freshly picked strawberries,
raspberries and currants are on sale.

Suomalaista – totta
kai! Suomalainen ruoka on
puhdasta ja turvallista, se
antaa työtä, se ottaa vastuun
omista tekemisistään. Ja
ennen kaikkea se vie kielen
ja tuo hyvän mielen.
From Finland of course!
Finnish food is clean and safe; it generates employment
and is created responsibly.
Above all, the excellent food
keeps you in a good mood!

Peas, potatoes, corn, lettuce, cabbages,
cucumbers among other vegetables
are also harvested on the fields. Other
local delicacies and handicrafts are
also to be found in the shop. Awardwinning wines are produced with care
and consideration as well as passion
and skill. Open every day from June to
August. Rural dining and wine tasting
are available on request between
1.5.–31.8.
Siltatie 12, Kalkkinen
+358 3 767 1140,
+358 50 593 8747
janne@viini-pihamaa.fi
www.viini-pihamaa.fi
10 Vääksyn Mylly
Mylly jalostaa vain suomalaista viljaa.
Myllypuodista saa lähellä viljellystä
rukiista, vehnästä, kaurasta, ohrasta,
speltistä ja tattarista valmistettuja
myllytuoreita tuotteita sekä vanhan
ajan hyvää palvelua. Samalla voi aistia
myllyn elämää vuosikymmenten ajalta.
Myllypuoti avoinna ma–pe 7–16.
The mill only refines Finnish grain.
The mill shop offers freshly ground
products made of locally grown rye,
wheat, oat, barley, spelt and buckwheat.The service is just like in the good
old days.You will also be able to sense
what life was like in an traditional mill.
The mill shop is open Mon–Fri 7–16.
Myllytie 3,Vääksy
+358 3 766 1224
vaaksyn.mylly@phnet.fi
www.vaaksynmylly.fi

Länsi-, Keski- ja Itä-Suomi
Western, Central and Eastern Finland
a hint of devotion, it is to be savored
with affection.
Ruukinpuisto
Sepäntie 3, Kauttua
+358 50 518 3680
kauttuan.klubi@a-ahlstrom.fi
www.vierastoiminta.a-ahlstrom.fi

Makujen Suomi -ravintolat
Taste of Finland restaurants
1 JoensuuMenu-ravintola
JoensuuMenu restaurant
Joensuun Teatteriravintola
Restaurant Teatteriravintola
Suomalaisia makuja tarjoava ruokaravintola Joensuun sydämessä.
Finnish flavors in the heart of Joensuu.
Rantakatu 20, Joensuu
+358 10 231 4250
info@teatteriravintola.fi
www.teatteriravintola.fi

4 RuokaprovinssiMenuravintolat
(Etelä-Pohjanmaa)
RuokaprovinssiMenu
restaurants
(South Ostrobothnia)

2 JyväskyläMenu-ravintola
JyväskyläMenu restaurant
Ravintola Pöllöwaari
(Hotelli Yöpuu)
Restaurant Pöllöwaari
(Hotel Yöpuu)
Hyvän ruuan ja juoman ystävät
kokoontuvat Jyväskylässä ravintola
Pöllöwaariin.
Restaurant Pöllöwaari in Jyväskylä
is a rendezvous spot for those that
have a passion for delicious food and
beverages.
Yliopistonkatu 23, Jyväskylä
+358 14 333 900
myyntipalvelu@hotelliyopuu.fi
www.hotelliyopuu.fi
3 MikkeliMenu-ravintola
MikkeliMenu restaurant
Anttolanhovi
Rantaravintolassa on jo vuosien ajan
panostettu eteläsavolaiseen ruokakulttuuriin ja paikallisilta tuottajilta
hankittuihin puhtaisiin raaka-aineisiin,
joihin myös MikkeliMenu perustuu.
The lakeside restaurant has already
emphasized for years the food culture
of Southern Savonia and the natural
ingredients from local farmers.These
are the basis of the MikkeliMenu.
Hovintie 224, Anttola
+358 20 757 5211
myyntipalvelu@anttolanhovi.fi
www.anttolanhovi.fi

Hotelli-Ravintola Alma
Hotel-restaurant Alma
Laadukasta ja mutkatonta lähiruokaa
historiallisessa miljöössä. Alma on
vanha rautatieläisten talo, johon on
saneerattu upea ravintola ja kodikas
hotelli.
Honest, local and quality food served
in a historical setting. Alma is a former
railroad workers’ house and is today a
beautifully renovated restaurant and
a cozy hotel.
Ruukintie 4, Seinäjoki
+358 6 421 5200
alma@hotelalma.fi
www.hotelalma.fi

Noormarkun Klubi
Noormarkku Club
Ahlströmin keittiö tuo tuoreet ruokaterveiset suoraan metsistä, toreilta,
kauppahalleista, juustoloista ja ruukin
omasta puutarhasta. Keittiömestarit
valmistavat käsityönä tinkimättömän
kokonaisuuden, jossa maistuvat kokemus, luovuus ja puhtaat raaka-aineet.
Hartaudella hauduttaen, hitaasti
nauttien.
The Ahlström kitchen provides fresh
food directly from forests, market places, market halls, cheese factories as
well as our own ironworks garden.The
chefs prepare food made of natural
ingredients without compromise and
with creativity and know-how.With
a hint of devotion, it is to be savored
with affection.
Laviantie 14, Noormarkku
+358 50 518 3677
vierastoiminta@a-ahlstrom.fi
www.vierastoiminta.a-ahlstrom.fi

Härmän Kylpylä
Härmä Spa
Lähialueen tuottajien tarjonta nousee
parrasvaloihin päivittäin lounaan ja
päivällisen buffet-pöydissä sekä à la
carte -listalla.
The local farmers’ produce are the
highlight of the everyday lunch and
dinner buffet, as well as the à la carte
menu.
Vaasantie 22,Ylihärmä
+358 6 483 1111
myynti@harmankuntokeskus.fi
www.harmankylpyla.fi
Ravintola Juurella
Restaurant Juurella
Haluamme kunnioittaa lähialueen
tuottajia ja raaka-aineita. Laatu ratkaisee valinnoissamme. Juurella elämme
vuoden aikojen mukaan – haluamme
tarjota makuja joka kaudelta.
We strive to respect local farmers and
ingredients and that is why quality
is the main criterion that guides our
choices. In Juurella we abide to the
changing of seasons in order to provide seasonal delicacies all year round.
Keskustori 1, Seinäjoki
+358 6 414 0720
ravintola@juurella.fi
www.juurella.fi

6 TampereMenu-ravintolat
TampereMenu restaurants
Ravintola Masuuni
Restaurant Masuuni
Sopivat annokset sopivien juomien kera! Ravintola, jossa kaikki tehdään itse.
Filosofiana lähiruoka ja raaka-aineet
kotimaisesta pientuotannosta.
Thoughtfully chosen dishes with their
corresponding beverages! Everything
is handmade in the restaurant.We
believe in providing local food and
ingredients from domestic small farms.
Hatanpään valtatie 1, Tampere
+358 3 5698 6121
sales.tampere@sokoshotels.fi
www.ravintolamasuuni.com

The menu is updated depending on
the seasons, and the best ingredients
are selected to embody every season:
crayfish from Lake Näsijärvi, domestic
mushrooms, berries, root vegetables,
game and produce from local gardens
as well as fish from nearby lakes.
Särkänniemi, Tampere
+358 20 713 0234
ravintola.nasinneula@sarkanniemi.fi
www.nasinneula.fi

Ravintola Näsinneula
Restaurant Näsinneula
Ravintolan ruokalista päivittyy vuodenaikojen mukaan, jolloin ravintolassa
voidaan hyödyntää kunkin vuodenajan
parhaat raaka-aineet: Näsijärven ravut, kotimaiset sienet, marjat, juurekset,
riista ja lähipuutarhojen sato sekä
kalat ympäröivistä vesistöistä.

Ravintola Satakunta
Restaurant Satakunta
Tuoreita satakuntalaisia makuja
suomalais-skandinaaviseen tyyliin.
Aitoa lähiruokaa suurella sydämellä ja
rinta rottingilla!
Fresh flavors from Satakunta with
a Finnish and Scandinavian touch.
Authentic local food prepared with
love and pride!
Gallen-Kallelan katu 7, Pori
+358 20 123 4625
+358 29 004 2975 (iltaisin, after
5 pm.)
sales.pori@sokoshotels.fi
www.ravintolasatakunta.fi

Uppalan Kartano Oy
The Manor House of Uppala
Aidot ja puhtaat maut, mahdollisimman lähellä tuotetut raaka-aineet sekä
suomalaisen ruokakulttuurin perinteet
näkyvät ravintolan annoksissa.
Natural and authentic flavors,
ingredients from the closest possible
producers and the traditions of Finnish
cuisine can be found on the menu in
this restaurant.
Ilmarisenkatu 14, Seinäjoki
+358 6 414 1800
myynti@uppalankartano.fi
www.uppalankartano.fi
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5 SatakuntaMenu-ravintolat
SatakuntaMenu
restaurants

4

Kauttuan Klubi
Kauttua Club
Ahlströmin keittiö tuo tuoreet ruokaterveiset suoraan metsistä, toreilta,
kauppahalleista, juustoloista ja ruukin
omasta puutarhasta. Keittiömestarit
valmistavat käsityönä tinkimättömän
kokonaisuuden, jossa maistuvat kokemus, luovuus ja puhtaat raaka-aineet.
Hartaudella hauduttaen, hitaasti
nauttien.
The Ahlström kitchen provides fresh
food directly from forests, market places, market halls, cheese factories as
well as our own ironworks garden.The
chefs prepare food made of natural
ingredients without compromise and
with creativity and know-how.With

4

Vuojoen Kartano
Vuojoki Mansion
Puhtaat ja ensiluokkaiset raaka-aineet,
kartanon oman puutarhan marjat ja
kasvikset sekä lähimetsien metsämarjat ja sienet antavat pikanttia eksotiikkaa sesonkipohjaiseen ajatteluun.
First class authentic ingredients.We
use berries and vegetables from our
own manor house garden as well
as the berries and mushrooms from
nearby forests.This adds a hint of
exoticism to our desire to use seasonal
ingredients.
Kartanontie 28, Eurajoki
+358 2 8399 7700
vuojoki@vuojoki.fi
www.vuojoki.fi
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5 Kotileipomo Hanki Ky
Kuhmoinen
Avoinna ma ja ke 7–9, ti, to, pe 7–10.
Open Mon and Wed 7–9,Tue,Thu,
Fri 7–10.
Pajatie 2, Kuhmoinen
+358 3 555 1407

takymmeneltä tavarantoimittajalta.
Tehtaanmyymälä ja kahvio ma–pe
9–18 ja la 9–14.
Pure 100 % berry juices are coldpressed and are made from the best
wild berries and the tastiest garden
berries.The factory shop also offers
jams and jellies, frozen berries and a
wide selection of local products from
sixty suppliers.The factory shop and
café are open Mon–Fri 9–18, Sat
9–14.
Liito-oravantie 2, Hietanen
+358 50 372 5206
myynti@marja-aitta.fi
www.marja-aitta.fi

Hyvää Suomesta -yrityksiä
Companies that use
the Hyvää Suomesta label

6 Kotileipomo Hanki Ky
Jyväskylä Kolmikulma
Avoinna ma –pe 10–18, la 10– 16.
Open Mon - Fri 10–18, Sat 10–16.
Puistokatu 2, Jyväskylä
+358 45 899 3327
4 Juustoportti Jalasjärvi
Kahvila-ravintola, juustokellari-myymälä
ja kellariravintola. Kahvila-ravintolassa
on tarjolla lounasta ja à la carte
-annoksia sekä mahdollisuus seurata
näyttöjuustolan työtä maidosta
juustoksi. Juustokellari-myymälässä
voi maistella tuotteitamme ja ostaa
herkulliset tuliaiset mukaan. Kellariravintola on varattavissa tilauksesta
isoillekin ryhmille. Avoinna ma–la
7–22, su 8–22, kesäisin auki tunnin
pidempään.
A café & restaurant, a cheese cellar
shop and a cellar restaurant.The café
& restaurant serves lunch and à la
carte dishes and offers the possibility
to witness the cheese making process.
In our cheese cellar shop you will be
able to taste our products and buy our
delicious gifts.The cellar restaurant is
available for reservation even for large
groups. Open Mon–Sat 7–22, Sun
8–22, we are open one hour later in
summer.
Keisarintie 145, Pentinmäki
+358 6 456 6900
kahvila@juustoportti.fi
www.juustoportti.fi

3 Heikkilän Yrttitila Oy
Tilalla viljellään yrttejä avomaalla.Yrtit
kuivataan lukuisiksi tuotteiksi, joihin
tiivistyy kesän aurinko ja herkulliset
tuoksut.Yrttipuodissa myynnissä myös
lahjatavaroita paikallisilta käsityöläisiltä sekä ruuanlaittoon ja yrtteihin
liittyvä tuotteita. Avoinna kesäisin klo
11–17 tai sopimuksen mukaan.
The farm grows herbs on open land.
The herbs are dried and made into
many different products which are
packed with summer sun and delightful fragrances.The herb shop also sells
gift items made by local handicraftsmen as well as culinary herbs and other related products. Open in summer
between 11–17 and on request.
Huhtisaarentie 3a, Rahula
+358 400 384 737
jussi.saarinen@kotimaisetyrtit.fi
www.kotimaisetyrtit.fi

1 Alahovin viinitila
Viinitila, viinimyymälä, olutpanimo ja
ravintola.Tilalla voi tutustua viininvalmistukseen ja tuotteisiin. Lapsille pieni
kotieläinpiha.Viinitilaristeilyjä Kuopion
matkustajasatamasta. Myymälä
avoinna 2.5.–31.8. klo 9–21, muulloin
sopimuksen mukaan.
Winery, wine store, brewery and
restaurant.The winery will enable you
to explore the secrets of winemaking
and wine products. A small animal
farm is available for children.There
are cruises going to the winery from
Kuopio passenger harbor.The wine
store is open 2.5.–31.8. 9–21 and at
other times on request.
Alahovintie 236, Kortejoki
+358 17 362 1129
+358 50 569 9139
alahovi@alahovi.com
www.alahovi.com

2 Aten marja-aitta
Aidon marjaisat, 100 % täysmehut
valmistetaan kylmäpuristamalla
parhaista luonnonmarjoista ja
maukkaimmista puutarhamarjoista.
Tehtaanmyymälässä myös marjahilloja
ja -hyytelöitä, pakastemarjoja sekä
laaja valikoima lähituotteita kuudel-

5 ja 6 Kotileipomo Hanki Ky
Tuotevalikoimaan kuuluvat perinteen
mukaan valmistetut tummat ja vaaleat ruokaleivät, kahvileivät, einekset
sekä konditoriatuotteet.Tunnetuin
tuote on käsityönä täysin kotimaisesta
rukiista tehty jälkiuunileipä.
The product range consists of
traditionally baked dark and white
bread, pastries, ready-to-eat meals and
confectionery products.The most wellknown product is handmade bread
made of 100 % Finnish rye called
jälkiuunileipä.
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7 Kotileipomo Siiskonen Oy
Maankuulua Siiskosen Kauraleipää ja
muita leivonnaisia myymälästämme.
Muista myös maistuva kotiruokalounas, tarjolla joka päivä.Tunnistat meidät punaisista piipuista. Myymälämme
on avoinna ma–to 7–18, pe 7–20, la
8–16, su 10–18.
The famous oat bread called Siiskosen
Kauraleipä and other confectionery
products are available in our shop.
Remember to try our tasty homemade
lunch, served daily.You will find us
thanks to the red chimneys.The shop
is open Mon–Thu 7–18, Fri 7–20, Sat
8–16, Sun 10–18.
Kauraleiväntie 10, Nuutilanmäki
+358 15 410 0425
kievari@kauraleipa.fi
www.kauraleipa.fi

8 Metsärannan liha
Myymälästä saatavana oman tilan
viljapossua.Valikoimissa myös riistaa,
palvilihavalmisteita, makkaroita ja
säilykkeitä. Avoinna pe 8–17 tai
sopimuksen mukaan.
The shop sells grain fed pork from the
owners’ own farm.There is also a selection of game, cured meat products,
sausages and tinned goods. Open Fri
8–17 and on request.
Metsärannantie 100, Punkalaidun
+358 2 767 5747
info@metsarannanliha.fi
www.metsarannanliha.fi
9 Ollinmäen viinitila
Viinitupa, viini- ja tuliaismyymälä.
Tule seuraamaan viininvalmistusta ja
maistelemaan palkittuja suomalaisia
tilaviinejä. Valikoimassamme ruokailuun ja seurusteluun sopivia viinejä,
kuohuviinejä, siidereitä, likööreitä ja
tisleitä. Ennakkotilauksesta aterioita ja
juhlia ryhmille. Vuokraamme pihapiirin
aittoja ja viiden tähden luksushuviloita.
Wine tavern, wine and gift shop.
Learn the secrets of winemaking and
taste award-winning Finnish wines!
A selection of wines, sparkling wines,
ciders, liqueurs and aromatic distillates
for dining and social gatherings.The
venue can be booked for groups for
dining and celebration purposes.We
rent farmhouse granaries as well as
five star luxury country cottages.
Anttolantie 1640, Anttola
+358 15 653 620
+358 400 657 275
sirpa.villanen@ollinmaenviinitila.fi
www.ollinmaenviinitila.fi

1

3

myynti@leipomohanki.fi
www.leipomohanki.fi

2

10 Punaisen tuvan viinitila
Viinitila on erinomainen vierailu- ja retkikohde.Viinimyymälän kaikkien viinien
väri ja aromit ovat aidoista puhtaista
kotimaisista marjoista. Tilauksesta
ryhmille myös ruokailut, kahvitukset
ja maistajaiset.Viinimyymälä avoinna
ma–su 10–18.
The winery is an excellent destination
for visits and excursions.The authentic
color and flavor of all the wines in the
wine shop originate from immaculate
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Vastuullisesti pellolta
pakkaukseen. Hyvää
Suomesta -merkki on jo 20
vuoden ajan osoittanut ruuan suomalaisen alkuperän.
Se nostaa esiin oman maan
osaamista ruuan alkutuotannossa ja elintarvikkeiden jalostuksessa. Olemme ylpeitä
upeasta ruuastamme!
Responsibility all the
way, from the field to
the product’s package.
The Hyvää Suomesta label
has already been the symbol
for Finnish origins for 20
years. It emphasizes the
experience we have in our
country when it comes to
primary production and the
processing of food products.
We are proud of our wonderful food!

Finnish berries. Dining, coffee and wine
tasting are available for groups on
request.The wine store is open Mon–
Sun 10–18.
Koskenvarrentie 337, Alajärvi
+358 6 557 4540
keijonen@japo.fi
www.punaisentuvanviinitila.fi

11 Vavesaaren Tila Oy/
Hiliman puoti
Laadulla ja sydämellä kotimaista
luomu- ja lähiruokaa. Oman tilan
tuotteiden lisäksi laadukas valikoima
muita kotimaisia tilatuotteita. Poikkea
kahville: tarjoamme makeita leivonnaisia sekä pientä suolaista. Ryhmät
ovat tervetulleita, varaathan esittelyn
hyvissä ajoin.Tule, tutustu ja ihastu
Hiliman tuotteisiin! Avoinna ympäri
vuoden arkisin 9–17, la 9–13. Kesällä
24.6.–28.7. ma–pe 9–17, la 9–14,
su 12–16.
Quality organic and local food made
with love. On top of our own farm produce, a selection of quality products
from other Finnish farms are on offer.
Come and have coffee: we serve sweet
and salty pastries.We gladly cater for
groups. Please book the presentation
well in advance. Come to experience
and to let yourself be tempted by the
products of Hilima! Open all year
round Mon-Fri 9–17, Sat 9–13. In
summer 24.6-28.7, Mon-Fri 9–17, Sat
9–14, Sun 12–16.
Keskustie 22, Kangasniemi
hilima@vavesaarentila.fi
www.vavesaarentila.fi
www.hilimanpuoti.fi

Pohjois-Suomi
Northern Finland

Ruokatieto Yhdistys ry edistää suomalaista ruokakulttuuria viestimällä ruuasta ja
ruokaketjusta sekä tekemällä
tunnetuksi Hyvää Suomesta
-merkkiä ja Makujen Suomi
-ravintolakonseptia.

Makujen Suomi -ravintolat
Taste of Finland restaurants
1 OuluMenu-ravintolat
OuluMenu restaurants
Holiday Inn Oulu
Juhlahuoneisto Ynninkulma
1656 & Brasserie Botnia
Herkullista lähiruokaa Ynninkulman
historiallisessa miljöössä.
Delicious local food in the historical
setting of Ynninkulma.
Kirkkokatu 3, Oulu
+358 8 883 9111
oulu.holidayinn@restel.fi
http://www.finland.holidayinn.com/
hotellit/oulu/ynninkulma/fi_FI/
ynninkulma/
Hotelli-ravintola Lasaretti
Hotel Restaurant Lasaretti
OuluMenussa esillä paikallista pohjoispohjanmaalaista ruokakulttuuria ja
alueella tuotettuja laadukkaita raakaaineita ravintolan omalla maukkaalla
tavalla.
North Ostrobothnian cuisine and locally produced quality ingredients which
are prepared with the restaurant’s
unique and flavorful style are on offer
in the OuluMenu.
Kasarmintie 13, Oulu
+358 20 757 4700
lasaretti@lasaretti.com
www.lasaretti.com

Ravintola Grill it!
Restaurant Grill it!
Grill it! yhdistää perinteisen grillauksen
ja ensiluokkaiset ”käsin poimitut” raaka-aineet ainutlaatuiseen miljööseen.
Grill it! A combination of traditional
grilling and first class ”cherry-picked”
ingredients in a unique setting.
Kauppurienkatu 24 A, Oulu
+358 8 312 3255
sales.oulu@sokoshotels.fi
www.grillit.fi

POHTOn Ravintola Ruffi
Restaurant Ruffi
Herkulliset kokoustarjoilut, juhlallinen
illallinen tai perinteinen perhejuhla tarjoamme muistorikkaan elämyksen
makujen maailmaan.
Tasteful catering services for meetings,
dinner celebrations or classic family
occasions.We offer a memorable
experience and a world of flavors.
Vellamontie 12, Oulu
+358 10 843 4550
myyntipalvelu@pohto.fi
www.pohto.fi

Ruokatieto Yhdistys ry
(Finnfood - Finnish Food
Information) promotes
the Finnish food culture by
communicating about food
and the food chain so as to
popularize the Hyvää Suomesta label and the Taste of
Finland restaurant concept.
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Uniresta Juhlat (Uniresta Oy)
Uniresta Catering
OuluMenu on juhlapalvelun tilaustuote. OuluMenu on tilattavissa myös
asiakkaan omiin tiloihin tai Unirestan
ravintoloiden kabinetteihin ravintola
Castaneaan tai ravintola Kastariin.
OuluMenu is a product available for
private parties on request.The dining
can be organized at the customers
own premises or in the Uniresta
restaurants Castanea or Kastari.
Mannenkatu 1 A, Oulu
+ 358 44 350 0427
juhlat@uniresta.fi
www.uniresta.fi

www.ruokatieto.fi
www.tasteoffinland.fi
www.hyvaasuomesta.fi
www.facebook.com/
RuokaaOmastaMaasta

2
1

2

2 KainuuMenu-ravintolat
KainuuMenu restaurants

Radisson Blu Oulu
Kolmenkymmenen vuoden kokemus
pohjoispohjalaisesta ruokakulttuurista
ja raaka-aineiden käsittelystä.
Thirty years of experience of North
Ostrobothnian cuisine and preparing
of ingredients.
Hallituskatu 1, Oulu
+358 20 1234 730
info.oulu@radissonblu.com
www.radissonblu.fi/hotelli-oulu
Sokeri-Jussin Kievari
Sokeri-Jussi Tavern
Kievarissa puhtaista kotimaisista
aineksista syntyy herkullinen, monipuolinen menu vuodenaikojen kierron
ja sesonkien mukaan höystettynä.
Lähiruoka on keittiön kulmakivi.
Sokeri-Jussi Tavern has a delicious Finnish menu on offer made with natural
domestic ingredients and a touch of
seasonal delicacies. Local food is at the
heart of the tavern’s cuisine.
Pikisaarentie 2, Oulu
+358 8 376 628
sokerijussi@sokerijussi.fi
www.sokerijussi.fi

www.tasteoffinland.fi

Ravintola Kultainen kukko
Cafe and restaurant
Kultainen Kukko
Kahvila ja ruokaravintola Kultainen
Kukko on kuuluisa ystävällisestä
isäntäväestään ja herkullisesta kainuulaisesta ruoastaan.
The café and restaurant Kultainen
Kukko is famous for its friendly host
and hostess and for their delicious
Kainuu cuisine.
Kauppakatu 4–6, Suomussalmi
+358 8 636 285
www.kultainenkukko.fi
Ravintola Sirius
Restaurant Sirius
Suomalaiseen, hyvään ruokaan erikoistunut ruoka-, juhla- ja tilausravintola
Kajaanijoen rannalla.
A restaurant specialized in preparing
good Finnish food for dining, celebrations and private parties alongside the
Kajaani River.
Brahenkatu 5, Kajaani
+358 8 612 2087
kajaani@ravintolasirius.fi
www.ravintolasirius.fi
Tilausravintola Vanha Kurimo
Restaurant Vanha Kurimo
Maalaismiljöössä yli 100-vuotias upea
hirsitalo, jossa tarjolla kainuulaisia
makuja.

leenpainuvia makuelämyksiä upeiden
luonnonmaisemien äärellä.
Lappish delicacies are available on
the restaurant’s menu.The restaurant
offers clients a memorable culinary
experience while being able to admire
the stunning natural scenery.
Juhannuskalliontie, Rovaniemi
+358 16 323 400
skyhotel@laplandhotels.com
www.laplandhotels.com
The restaurant is located in a rural
setting in a gorgeous log house that
is over 100 years of age and serves
delicacies from Kainuu.
Kainuu.
Suomussalmi
+358 8 636 285
www.kultainenkukko.fi
3 RovaniemiMenu-ravintolat
RovaniemiMenu
restaurants

Ravintola Gaissa
(Hotel Santa Claus)
Restaurant Gaissa
(Hotel Santa Claus)
Herkullisia lappilaisia makuja tyylikkäästi ajan henkeen.
Delightful Lappish delicacies with a
modern twist.
Korkalonkatu 29, Rovaniemi
+358 16 321 321
rovaniemi@santashotels.fi
www.hotelsantaclaus.fi
Ravintola Nili
Restaurant Nili
Aitoja lapin herkkuja keskellä Rovaniemeä sekä tuvan täydeltä tunnelmaa.
Vuoden 2012 Makujen Suomi
-ravintola!
Authentic Lappish delicacies and
plenty of atmosphere in the heart
of Rovaniemi.The Taste of Finland
restaurant of 2012!
Valtakatu 20, Rovaniemi
+358 400 369 669
restaurant@nili.fi
www.nili.fi

Lapland Hotel Sky
Ounasvaara
Näköalaravintolan listalta löytyvät
Lapin herkut tarjoavat asiakkaille mie-

www.hyvaasuomesta.fi

