
Viking Linen ravintolavinkit ryhmille Tallinnassa
Vanhakaupunki

CRU
Crun menussa maistuvat luonnon-
mukaiset, paikallisesti tuotetut
raaka-aineet. Viihtyisän ravintolan 
sisustuksessa on keskiaikaista
rouheutta.
Viru 8, puh. +372 614 0085
crurestoran.eu

Dominic
Dominic tarjoilee klassisen euroop-
palaisen keittiön makuja ja laatuvi-
inejä. Myös ravintolan tyylikäs
sisustus valkoisine pöytäliinoineen
edustaa klassista tyyliä.
Vene 10, puh. +372 641 0400
restoran.ee

Maikrahv
Maikrahvissa herkutellaan keski-
aikaisten holvikaarten alla. Moni-
puolisesta menusta löytyy vaihto-
ehtoja lihan, kalan ja kasvisten
ystäville. Tarjolla on myös pizzaa.
Raekoja plats 8, puh.  
+372 631 4227,
maikrahv.ee

Peppersack
Perinteikäs ravintola Peppersack
henkii keskiaikaisen Tallinnan tun-
nelmaa. Goottilaistyylisessä raken-
nuksessa toimii myös Kolme Konna
Grilli ja kahvila Elsebet.
Viru 2, puh. +372 646 6800
peppersack.ee

Spot
Kolmikerroksisen Ravintola Spotin
annoksissa maistuu eurooppalai-
nen keittiö virolaisin ja skandinaavi-
sin vivahtein.
Vene 4, puh. +372 600 4977
restoranspot.ee

Rotermannin kortteli

Oasis
Jännittäviä ja terveellisiä kasvis-
ruokaelämyksiä tarjoava kaupunki-
keidas jossa voi virittäytyä loma-
tunnelmiin ja nauttia rakkaudella 
luotuja vegaanisia makuja.
Rotermanni 14, puh.  
+372 5590 0522
veganoasis.ee

Platz
Tyylikäs ja tunnelmallinen Platz on
valittu Viron 50 parhaimman 
ravintolan joukkoon. Kevyet ja 
herkulliset annokset valmistetaan 
kauden raaka-aineista.
Roseni 7, puh. +372 664 5086
platz.ee

Noblessner

Lore Bistroo
Uuden Kai-taidemuseon yhtey-
dessä toimiva trendikäs mutta ko-
toisa ravintola tarjoilee modernilla
tavalla tulkittuja klassikkoruokia ja
jaettavaksi tarkoitettuja annoksia.
Peetri 12, puh +372 511 8613,
lorebistroo.ee

Lentosatama

MARU Café
MARU:n menu on kunnianosoitus
Pohjolan ja Viron rannikon ruoka-
kulttuurille, jota luonnehtivat
puhtaat maut, konstailemattomuus
ja nykyaikaisuus.
Vesilennuki 6, puh. +372 620 0550,
lennusadam.eu

Pirita

Ravintola Teletorn
Tästä eivät ravintolan näköalat
parane! Tallinnan legendaarisen
TV-tornin 22. kerroksessa tarjolla
on perinteisiä virolaisia makuja,
jotka syntyvät paikallisten pientuot-
tajien toimittamista aineksista.
Kloostrimetsa tee 58 A, puh.  
+372 511 1493 
teletornirestoran.ee

Huomioithan, että virolaiset sopimusravintolamme noudattavat paikallista elintarvikelainsäädäntöä esim.
ruoka-aineallergioihin ja erityisruokavalioihin liittyen. Ravintolapalveluiden välittäjämyyjänä emme voi
taata kaikkien ruokailua koskevien erityistoiveiden toteutumista.

Ravintolavaraukset ja ryhmämenut suoraan ravintolasta.


