Ravintola-, kahvilaja ohjelmapalveluita

TARJOUKSET RYHMILLE
Varaukset suoraan palvelun tarjoajilta
Muutokset mahdollisia

Katso muut palvelut
www.visithamina.fi
www.haminahaminafestivals.fi
www.haminatattoo.fi

HAMINA TATTOO
Postiosoite: PL 70, 49400 Hamina • Käyntiosoite: Raatihuoneentori 1, 49400 Hamina
tattoo@hamina.fi, puh 040 199 1426

KAHVILOITA, RAVINTOLOITA JA ELÄMYKSIÄ
HAMINAN SEURAHUONE
Pikkuympyräkatu 5, Hamina
Haminan Seurahuoneelta löydät Kellaripub Kompassin, viikonloppuisin kovimman
menomestan Klubin sekä aurinkoisen terassimme, Katu Kompassin. Maanantaista
perjantaihin klo 11-14 meillä on tarjolla maistuva buffetlounas. Lounaslistan näen täältä.
Tervetuloa herkuttelemaan!
Tiedustelut, varaukset ja tarjouspyynnöt
Myyntipalvelu puh 044 055 7493 myyntipalvelu@kotkansaaret.fi tai
puh 0444 7333 101 hotelli@haminanseurahuone.fi,
facebook.com/ravintolaseurahuone
RAVINTOLA PINTELI
Tarkka-ampujankatu 1, Hamina
Ravintola Pinteli on kaikille avoin lounas- ja tilausravintola vain noin 1 km etäisyydellä
Hamina Tattoon tapahtuma-areenasta, Hamina Bastionista. Sisällä ravintolassa on
istumapaikkoja noin 60 henkilölle ja lisäksi käytössä on katettu terassi. Ravintola on
varattavissa erikokoisten ryhmien käyttöön. Lounaslistan näet täältä.
Tiedustelut ja varaukset
0400 252 099
pinteli@ravimaki.fi
www.ravimaki.fi/ravintolapalvelut
LOUNASHUONE KERHO
Kadettikoulunkatu 3, Hamina
Tunnelmallinen lounaspaikka aivan Raatihuoneentorin tuntumassa.
Lounashuone Kerho tarjoaa lounasta sekä päivällistä runsaasta buffet pöydästä.
Ruokalistat näet täältä. Loppuviikosta palvelee myös pihapiirissä sijaitseva viihtyisä
Viinibaari. Tervetuloa!
Lounas ma 11.7.- la 16.7. klo 10.30-15.00 22€
Päivällinen ke 13.7.- to 14.7. klo 16-20 28€ ja pe 15.7- la 16.7. klo 16-21 28€
Viinibaari ke 13.7.- la 16.7. klo 12->
Varaukset ja lisätietoja:
puh 050 512 8089
kerho@lounashuone.fi
facebook.com/Lounashuone
www.lounashuone.fi

RESTAURANT MON AMI
Fredrikinkatu 7, Hamina
Tunnelmallinen kellariravintola Haminan keskustassa. Alá carte lista ja A-oikeudet.
Ruokaa rehellisen rouhealla ja rennolla otteella!
Tervetuloa!
Varaukset ja lisätietoja:
puh 050 436 5743
www.restaurantmonami.fi
HAMINAN WANHA TYÖSKI
Sibeliuskatu 28, Hamina
Tattoo viikolla lounas maanantai 11.7- lauantai 16.7 klo 10:30-15:00 Hinta 12.50€
Wanhan Työskin kesäterassin tarjonta: Terassin avoinna keskiviikko 13.7-lauantai 16.7 klo
15:00-00:00 Terassilla tarjolla "Finger Food" ruokaa ja live-esiintyjiä.
Wanhan Työskin yökerho toiminta tattoo viikolla: Yökerho avoinna perjantaina 15.7 ja
lauantaina 16.7 klo 22:00-05:00 yökerhossa DJ sekä live-musiikkia molempina iltoina.
Tiedustelut ja varaukset
Wanha Työski, Hamina
Puh. 044 709 5538
tyoski@wanhatyoski.fi
www.wanhatyoski.fi

ITÄVÄYLÄN BENSIS OY
Helsingintie 1, Itäväylän Kauppakeskus, Hamina
Vietä mukava tauko Tattoon lomassa ja poikkea Bensikselle!
Meillä tuoksuu aamuisin tuore pulla - kaikki kahviomme leivonnaiset leivotaan meidän
omassa keittiössämme. Kuppi tuoretta kahvia ja pullaa sekä mukava palvelukokemus
kaupanpäälle.
Suositulla Bensis-lounaalla pääset herkuttelemaan kotiruokaa aidoimmillaan. Reiluja
kunnon makuja, laadukkaista raaka-aineista. Runsas salaattibuffet!
Päivittäin vaihtuva lounaslistamme löytyy täältä.
Kahvion aukioloajat: Arkisin 6-19 La-Su 8-18, keittiö sulkeutuu tuntia ennen.
Tiedustelut ja varaukset
puh 05 354 1004
bensis@kymp.net

WEN JING Ravintola
Sibeliuskatu 32, Hamina
Aasialainen ravintola Haminan keskustassa SpaHotellin yhteydessä.
Kiinalaista, korealaista, thaimaalaista ja japanilaista ruokaa.
Lounas buffet aikaan: Sushipöytä, runsas salaattipöytä + keitto ja jälkiruoka. Kahvi tai tee.
Iltaisin á la carte. Menu!
Ma-pe 10.30-21 La 12.21, Su suljettu.
Tiedustelut ja varaukset
puh 045 7870 1998
facebook.com/RavintolaWenJingHamina
PANDA SUSHI, RAVINTOLA KIINA
Fredrikinkatu 5B, Hamina
Ravintola Panda Sushi tarjoaa lounasta arkisin sekä viikonloppuisin klo 12-18. Iltaisin a la
carte. Meillä on erityinen sushi-keittiö, jossa työskentelee sushimestari. Lounaspöydässä
sushi-annokset ovat keskeisessä roolissa.
Avoinna ma-to 11-21 pe 11-22 la 12-22 ja su 12-21.
Tiedustelut ja varaukset
puh 05 3559670
www.facebook.com/Panda-Sushi-Kiina-Ravintola
LOUNASKAHVILA PORTINPIELI
Satamantie 4, Hamina
Festivaaliviikolla ruokailuja Hamina Tattoon synnyinsijoilla, Haminan satamassa!
Lounaspaikkamme sijaitsee sataman portin vieressä olevassa rakennuksessa
Kuorsalossa. Löydät meidät ensimmäisestä kerroksesta. Iloinen henkilökuntamme
valmistaa lounasruuat joka päivä tuoreista raaka-aineista. Lounaaseen kuuluu runsas
salaattipöytä ja keitto. Jälkiruoaksi voi herkutella erikoiskahvin ja joka päivä vaihtuvan
jälkiruuan.
Myös isojen ryhmien ruokailut mahdollisia. Kysy tarjous!
Tiedustelut, varaukset ja tarjouspyynnöt:
Puhelin: 040 481 9520
juhlatarjoilut.mirja.koivu@gmail.com
facebook.com/Portinpieli

ABC KIPPARI
Satamakatu 2, Hamina
ABC Kipparista löydät maistuvat ateriat aina varhaisesta aamusta myöhäiseen iltaan
saakka. Herkullinen noutopöytämme on katettu joka päivä sekä a`la carte ja burger- sekä
kebabc annoksia tarjoilemme aukioloaikoinamme. Pienempään nälkään teitä palvelee
kahvilapuolemme tuoreet suolaiset ja makeat kahvileivät.
Lounas noutopöydästä:
klo 10.30-14, arkisin 10,90 €, la-su 10.30-15 10,90 €
sis. salaatin, lämpimän ruoan, leivät, juomana vesi, maito, kotikalja sekä jälkiruokakahvi
A la carte: klo 6-21
Aamiainen: 6-10
Tiedustelut ja varaukset
puh 010 7635810
avoinna klo 6-21
www.abcasemat.fi/fi/asemat/abc-kippari
HAMINAN KOTIPIZZA
Sibeliuskatu 32 A, Hamina
Nauti paikan päällä tai nouda mukaan. Myös kotiinkuljetus! Voit tehdä tilauksesi kätevästi
verkossa.
Avoinna Ma-To 11-24, pe 10.30-02, su 12-21
puh 05 3444222
www.kotipizza.fi
facebook.com/kotipizzahamina
SOCIAL BURGERJOINT HAMINA
Sibeliuskatu 32, Hamina
Jokaisen burgerimme takaa löytyy kymmeniä keittiössä vietettyjä tunteja testaillen ja
maistellen. Ja kaiken sen, minkä burgereista tiedämme, pistämme sulle jakoon.
Welcome to the Burgerhood!
puh 044 9660125
Avoinna Ma-To 11-24, pe-La 10.30-02, su 12-21
https://burgerjoint.fi/
facebook.com/socialburgerjointhamina
SUBWAY HAMINA
Satamakatu 11, Hamina
Subin suosio perustuu raikkaisiin raaka-aineisiin, vastapaistettuun leipään sekä asiakkaan
mielensä mukaan valitsemiin täytteisiin. Nykyisin valikoimiimme kuuluvat myös wrapit. Voit
valita minkä tahansa Subin wrapina.
Avoinna Ma-To 9-21, pe-La 9-22, su 12-18
www.subway.fi

KONDITORIA HUOVILA
Fredrikinkatu 1, Hamina
Kahvilassa tarjolla Tattoo-leivoksia ja kakkuja, runsas valikoima makeita kahvileipiä sekä
suolaisia; erilaisia piiraita ja täytettyjä leipiä.
Kahvilassa paikkoja on 40 henkilölle.
Lisäksi katuterassi ja Tattoo-kadulla teltta, johon mahtuu noin 60 henkilöä.
Tiedustelut ja varaukset
puh 05 344 0930
huovila@konditoriahuovila.fi
facebook.com/Konditoria-Huovila
TORIKAHVILA TROIKKA
Haminan kauppatori, Hamina
Tervetuloa nauttimaan munkkikahvit Haminan kauppatorille! Tarjoamme myös mahtavia
lohileipiä (myös gluteenittomana), sämpylöitä, piirakoita ja paljon muita oman keittiömme
herkkuja.
Tiedustelut ja varaukset
puh 0400 479 400
kahvila@troikka.net
www.facebook.com/kahvilatroikka
RAATI CAFE KANELI
Raatihuoneentori 1, Hamina
Raatihuoneen alakerrassa sijaitseva viihtyisä kahvila A-oikeuksin!
Tiedustelut ja varaukset
puh 040 199 1298 tai
raati.cafe@pp.inet.fi
KAHVILA VARVARA
Puistokatu 2, Hamina
Tunnelmallinen kahvila Haminan keskustassa.
Kahvilaan mahtuu noin 28 henkilöä.
Tiedustelut ja varaukset
puh. 05 213 1044
www.kahvilavarvara.fi/

TORIGRILLI
Satamakatu 12, Hamina
A-oikeudet, herkulliset grilliruuat. Terassi n.40 hengelle.
Tiedustelut
Päivi Piiparinen
puh 041 3148902
torigrilli@elisanet.fi
PINGVIINI JÄÄTELÖKIOSKI Hamina
Kesäpuisto, Torinlaidalla
Jäätelöä, jäätelöannoksia, Pehmistä ja virvokkeita
Tiedustelut:
Päivi Piiparinen
puh 041 3148902
torigrilli@elisanet.fi

Tiedustelut ja varaukset
torigrilli@elisa.net
www.facebook.com/Haminantorigrilli
VILLA JAAKKOLA OY
Pitkäkuja 204, Reitkalli
Maatilamatkailua luonnollisesti Haminan Reitkallissa. B&B majoitusta Marjastiinan
majatalon aitoissa tai Ollin alatuvassa. Herkuttele toukokuusta elokuuhun avoinna
olevassa riihikahvilassa herkulliseilla vohveleilla. Tekemistä toiveiden mukaan, kysy lisää!
Tiedustelut ja varaukset
Nuppu ja Ismo Forsman
puh. 040 650 1610
info@villajaakkola.com
villajaakkola.com
VILNIEMEN KYLÄPIRTTI
Vilniementie 373, Hamina
A-oikeudet, minigolf ja grilliruokaa, vuokrattavissa sup-lautoja.
Katso sen hetkiset aukioloajat netistä.
Tiedustelut ja varaukset
puh. 040 771 1664
facebook.com/Vilniemenkyläpirtti
HAMINA CAMPING
Vilniementie 375, Hamina
Päärakennuksessa vastaanoton yhteydessä palvelevat kahvila A-oikeuksilla sekä ravintola
kesäsesongin aikana. Katso kesän aukioloajat nettisivuilta.

Tiedustelut ja varaukset
puh. 040 1513446
www.haminacamping.fi/ravintola
info@haminacamping.fi

AHOLAFARM
Kirkkovuorentie 291,Kannusjärvi
Tervetuloa Aholafarmin idylliseen Latopirttiin nauttimaan aidosta koti- ja lähiruoasta!
Terveysturvallisuus huomioiden, Latopirttiin mahtuu 25 ruokailijaa kerrallaan.
Aholafarmin makumaailma pohjautuu aitoihin lähellä tuotettuihin raaka-aineisiin.
Matkaan kaupungin keskustasta Latopirtille kuluu vain n. 20-30 minuuttia, joten
Aholafarmilla pääset hetkeksi hengähtämään aidossa maalaismiljöössä ja sen jälkeen
nopeasti palaamaan jälleen Tattoon iloiseen ja kansainväliseen tunnelmaan!
Avoinna ainoastaan ennakkovarauksella, varaukset viimeistään 2 viikkoa ennen
tapahtumaa. Ryhmäkoko: min. 10 henk, maksimi 40 henk.
Tiedustelut ja varaukset
Tuula Ahola
Puh.0500 466 971
tuula.ahola@aholafarm.fi
www.aholafarm.fi
www.facebook.com/Aholafarm
TAVERNA TERVANARU
Tullimakasiininranta 9
Tervasaari, Hamina
Taverna Tervanaru sijaitsee meren äärellä Haminan Tervasaaressa.
A-oikeuksin varustetusta baaristamme ja kahvilastamme löydät niin kylmät kuin
lämpimätkin juomat joko suolaisilla tai makeilla herkuilla höystettynä.
Nälän yllättäessä löydät ruokalistaltamme maittavia herkkuja ja kaupan päälle voit nauttia
upeasta merimaisemasta ympäri vuoden.
Löydät meidät myös Facebookista ja Instagramista!
Taverna Tervanarun tiimi toivottaa Sinut sydämellisesti tervetulleeksi!
Nähdään Terviksessä!
Tattoo viikon aukioloajat löydät Taverna Tervanarun sivuilta lähempänä tapahtumaan.
Tiedustelut ja varaukset
puh 044 240 3731
tervanaru.fi

KAHVILA-OLOHUONE JASPIS
Isoympyräkatu 30 B, Hamina
Viihtyisä ja trendikäs lounaskahvila historiallisessa Raittiustalossa Kesäpuistossa,
tapahtumien ytimessä. Jaspiksessa valmistetaan aidot erikoiskahvit ja haudutettavat teet,
joiden kanssa maistuvat herkkuvohvelit, itsetehdyt kakut ja pikkusuolaiset. Lounasaikaan
tarjoillaan maukasta kotiruokaa ja ruokaisia salaattiannoksia. Kahvilaa ylläpitää Haminan
seudun raittiusseura Jaspis ry ja kahvilatoiminnan tuotto käytetään paikallisen nuoriso- ja
raittiustyön kehittämiseen.
Lounaan hintaan sisältyvät itse valmistetut tuoreet leivät, ruokajuoma sekä kahvi tai tee.
Jaspiksen salissa on noin 40 lounaspaikkaa. Lisäksi on erillinen kabinetti, johon mahtuu 12
henkilöä. Katso Tattoo viikon aukioloajat netistä.
Tiedustelut ja varaukset
puh 040 486 8117
www.jaspis.fi
www.facebook.com/kahvilajaspis
HARJUN HOVI
Harjun Oppimiskeskus
Viipurintie 50, Ravijoki, Virolahti
Majoitusta
Tarjoamme majoitusta edullisesti oppilashuoneissamme. Lue lisää
harjunopk.fi/majoituspalvelut
Historiallinen retkikohde ja kesäkahvila.
Kauniit rantamaisemat Suomenlahden rannalla sekä itärajan historia ja kulttuuri ovat
näkemisen ja kokemisen arvoisia. Tutustu alueen historiaan, muun muassa Salpalinjaan,
itärajan suojaksi rakennettuun puolustusasemaan. Koe myös Hevosajoneuvomuseo
Kiessi, Kiessikahvila, puistot ja puutarhat sekä hevoselämyksiä.
Harju sijaitsee vain puolen tunnin ajomatkan päässä Haminasta.
Tervetuloa upeaan kartanomiljööseen!
Kartanon palvelut vain tilauksesta.
Opiskelijaravintola AURASSA on kesäaikaan noutopöytälounas katettuna joka päivä.
Myös ryhmät ovat tervetulleita ruokailemaan etukäteisvarauksella. Ravintola Aurassa on
100 asiakaspaikkaa. Aurasta voi tehdä myös majoitus-, tarjoilu- ja tilavaraukset.
Tiedustelut ja varaukset
Harjun oppimiskeskus
www.harjunopk.fi
www.harjunopk.fi/kahvila-kiessi
www.harjunopk.fi/fi/matkailupalvelut/ohjelmapalvelut

MERI JA SAARISTO

MERISET ITÄISEN SUOMENLAHDEN RISTEILYT
Tattoo-tilausristeilyt Haminan saaristossa.
Tarjoamme merellistä rauhaa ja upeat puitteet onnistuneeseen tilaisuuteen. Kun haluat
tarjota ryhmällesi unohtumattoman vierailun - tuo vieraasi myös merellisiin tunnelmiin. Me
huolehdimme vieraista tarjoamalla kaikin aistein koettavia merellisiä elämyksiä.
Merellä ja saaristossa onnistuu järjestää vaativammatkin tilaisuudet. Edessäsi liplattava
meri ja merituulten tuoksu on itse koettava. Upeat merimaisemat ja kaunis saaristo
houkuttelee nauttimaan herkullisen lounaan tai illallisen aluksella tai tekemän pienen
meripyrähdyksen saariston suojassa. Lasi kuohuvaa aurinkokannella, ammattitaitoinen
miehistö ja kesäinen musiikki taustalla takaa, että Hamina Tattoon juhlavieraat ja ryhmäsi
viihtyvät!
Meillä on useita risteilyehdotuksia, joista yhdessä suunnittelemme juuri teidän
tilaisuuteenne sopivan laadukkaan ja onnistuneen konseptin.
Kerro risteilyunelmasi – me toteutamme!
Tiedustelut ja varaukset
Meriset Itäisen Suomenlahden Risteilyt
puh. 0400 105 014
meriset@meriset.fi
www.meriset.fi
VIMPA ISLANDS - TERVETULOA VIIKINKIEN JALANJÄLJILLE!
RENTOUDU AURINKOISEN MEREN ÄÄRELLÄ
VIIKINKI-REITIN VARRELLA VIMPASAARESSA JA RAKINKOTKAN VIIKINKISAARELLA
Vimpa Islands tarjoaa ikimuistoisia kokous-, kalastus- ja elämysmatkoja luonnonkauniissa
ympäristössä̈ merellä sekä mantereella ympäri vuoden, vain 10 min automatkan päässä
Haminasta. Päivän kruunaa Laivasaunan lempeät löylyt, höyryävä palju Viikinki-terassilla
ja pulahdus raikkaaseen meriveteen.
Keittiömme on erikoistunut valmistamaan merenantimista ja seudun juureksista sekä
vihanneksista herkullisia saaristoaterioita. Vuokrattavana mökkejä sekä moottoriveneitä.
VIMPA ISLANDS - TERVETULOA HAMINAN SAARISTOON
Vimpasaari
Tarjoamme viihtyisät kokoustilat ja rentouttavaa majoitusta vain 10 minuutin ajomatkan
päässä Haminasta. Majoitusta mantereella max 35 hengelle. Neljä saunaa sekä palju.
Vimpa Clubille mahtuu 60 henkilöä ja lasitetulle verannalle 15 henkilöä.
Kokoustiloissa on AV-laitteet sekä langaton verkkoyhteys. Hyvät saunatilat.
Tunnelmallinen Sea Club illanviettoon ja illallisiin, max 75 hlöä.
Rannassa suojaisa marina, kaksi saunaa ja hyvä uimaranta.
RAKINKOTKA – ISLE OF VIKINGS
Tarjoaa idyllisen ja innovatiivisen saaristomiljöön muodossa hyvät puitteet ja palvelun

ikimuistoisiin kokouksiin maksimi 70+30 hengelle. Merikuljetukset järjestämme turvallisilla
aluksilla Haminasta tai Vimpasaaresta. Merimatka Vimpasaaresta 10-20 min ja Haminasta
60 min.
Saaristolaiskylä luontoystävän ekologisella paratiisisaarella, jossa majoitusta 62 hengelle.
Erikoisia saaristomökkejä, kalliosavusauna, kolme tavallista saunaa, palju, hyvät
uintimahdollisuudet, luontopolkuja 3 km, herkullista saaristoruokaa sekä useita
aktiviteettejä.
Tiedustelut ja varaukset
Vimpa Islands
puh. 050 62 117, 0400 555 475
pertti.illi@vimpa.com
www.vimpa.fi
https://fi-fi.facebook.com/VimpaIslands/

