
Viking Lines restaurangtips för grupper i tallinn
Gamla stan

CRU
I Crus meny kan du känna smaken 
av ekologiska och närproducerade 
råvaror. Den trivsamma 
restaurangens interiör andas 
medeltidskänsla. 
Viru 8, tel. +372 614 0085  
crurestoran.eu

Dominic
Dominic erbjuder smaker från det 
europeiska köket samt kvalitets-
viner. Även restaurangens smak-
fulla inredning och dukning med 
vita dukar står för en klassisk stil. 
Vene 10, tel. +372 641 0400  
restoran.ee

Maikrahv
I Maikrahv avnjuts läckerheterna 
under medeltida takvalv. På den 
mångsidiga menyn hittar du både 
kött och fisk samt vegetariska 
alternativ. På menyn finns även 
pizza. 
Raekoja plats 8, tel. +372 631 4227 
maikrahv.ee

Peppersack
På Anrika Peppersack kan du känna 
stämningen av det medeltida 
Tallinn. I byggnaden i gotisk stil 
finns även grillrestaurangen Kolme 
Konna Grilli samt caféet Elsebet.  
Viru 2, tel. +372 646 6800  
peppersack.ee

Spot
Restaurangen är i tre våningar och 
bjuder på det europeiska kökets 
läckerheter med inspiration av det 
estniska och skandinaviska köket. 
Vene 4, tel +372 600 4977  
restoranspot.ee

Rotermannkvarteret 

Platz
Eleganta och stämningsfulla Platz 
har sin plats bland de 50 bästa 
restaurangerna i Estland. De lätta 
och delikata rätterna tillreds av 
säsongens råvaror.  
Roseni 7, tel +372 664 5086  
platz.ee

Oasis 
Restaurang Oasis är en avslappnad 
urban oas som erbjuder spän-
nande och hälsosamma vegetariska 
matupplevelser samt veganska 
läckerheter skapade med kärlek.
Rotermanni 14, tel +372 5590 0522 
veganoasis.ee

Noblessner

Lore Bistroo
I anslutning till det nya 
konstmuseet Kai finns den trendiga 
men samtidigt hemtrevliga 
restaurangen Lore Bistroo, som 
erbjuder klassiska rätter med en 
modern twist och portioner som ni 
kan dela tillsammans. 
Peetri 12, tel. +372 511 8613  
lorebistroo.ee

Flyghamnen

MARU Café 
MARUs meny är en hyllning till 
Nordens och den estniska kustens 
matkultur, som kännetecknas av 
rena, okonstlade och moderna 
smaker.
Vesilennuki 6, tel. +372 620 0550 
lennusadam.eu

Pirita

Restaurang Teletorn
En bättre restaurangutsikt finns 
inte!  I Tallinns legendariska TV-torn 
i tjugoandra våningen kan du njuta 
av traditionella estniska smaker, 
skapade av småskaliga lokala 
producenters råvaror. 
Kloostrimetsa tee 58 A,  
tel. +372 511 1493 
teletornirestoran.ee

Observera att våra estniska avtalsrestauranger tillämpar lokal livsmedelslagstiftning, exempelvis gällande födoämnesallergier och 
specialkost. Som förmedlare av dessa restaurangtjänster kan vi inte garantera att alla specialönskemål avseende måltider uppfylls. 

Restaurangbokningar och gruppmenyer direkt via restaurangen.


