Maukkainta
historiaa
HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO

Taste of History
HOTEL AND RESTAURANT MUSEUM

Hotelli- ja ravintolamuseo
on suomalaisen ruoka- ja juomakulttuurin
erikoismuseo Helsingin Kaapelitehtaalla.
Palveluksessanne! -näyttely on moniaistinen seikkailu
ruokailun ja majoittumisen historiaan. Lisäksi museossa on
vaihtuvia teemanäyttelyitä. Näyttelyihin voi tutustua omatoimisesti tai etukäteen varatulla opastetulla kierroksella.
Ryhmille on tarjolla myös erilaisia teemaopastuksia ja työpajoja.

Enemmän kuin pelkkä näyttely
Museon tietopalvelussa voi tutkijoiden avustuksella tutustua
museon monipuolisiin kokoelmiin, joihin kuuluu mm. ruoka- ja
juomalistoja, keittokirjoja, valokuvia ja astioita. Tietopalvelu
palvelee kaikkia alan historiasta ja trendeistä kiinnostuneita.
Uniikki ympäristö kokouksille ja juhlille
Museossa voit järjestää niin suurempia kuin pienempiäkin
tilaisuuksia. Ota yhteyttä, niin suunnitellaan tilaisuutesi
yhdessä!

Hotel and Restaurant Museum is
specialized in the Finnish culinary culture.
It’s located at the Cable Factory in Helsinki.
The exhibition, At Your Service!, is an adventure appealing to
all the senses. The museum also puts on temporary exhibitions
on specific themes. You can either explore the exhibitions on
your own or on a guided tour booked in advance. We arrange
theme tours and workshops for groups.

More than an exhibition
The museum also runs an information service to help you find
facts, ideas and inspiration in its various collections. These
include menus and wine lists, cookbooks, photos and tableware.
The service is free and open to anyone interested in the business, its history and trends.
A unique environment for meetings and parties
Adjoining the exhibition hall is a conference room for hire.
Please contact us and we will plan your event together!

Ammattitaidolla, yksilöllisesti ja joustavasti ammattiin
Tutustu
koulutuksiin:
www.perho.fi ja
www.haagaperho.fi

Hotelli-, ravintolaja matkailualan monipuolinen
aikuiskouluttaja

Ravintolakoulu Perho on
opiskelijoidemme ykkösvalinta:
kokiksi ja tarjoilijaksi

Hotelli- ja ravintolamuseo
Tallberginkatu 1 G
00180 Helsinki, Finland
hrm@hotellijaravintolamuseo.fi
tel. +358 44 747 4110
www.hotellijaravintolamuseo.fi
Liikenneyhteydet:
Metro: Ruoholahti
Bussit / Buses: Salmisaari
Raitiovaunu / Tram: Länsisatamankatu
Näyttelyt / Exhibitions: ti-su / Tue-Sun 11–18
Tietopalvelu / Information service: sop. mukaan / by appointment
• www.jssuomi.fi

Opastukset ja ryhmäkäynnit / Guiding and groups:
varaukset@hotellijaravintolamuseo.fi
Tietopalvelu / Information service:
tietopalvelu@hotellijaravintolamuseo.fi

PUHUTTELEEKO LUOMU,
VETOAAKO EETTINEN?
Valikoimissamme on
yli 300 erilaista
luomuviljeltyä tai eettisesti
sertifioitua juomaa.

