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IT’S TIME FOR
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Porn!
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your belt!
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Koba-puuhiiligrillissä ja aidossa italialaisessa
puu-uunissa kypsyy alku- ja pääruokien
ohella aito espoolainen pizza.

GoZee-sovellus herättää esitteen eloon
GoZee: näin pääset alkuun 30 sekunnissa
1. Syötä App Storen tai Google Playn hakukenttään
hakusana ”GoZee” ja lataa sovellus tablettiisi tai
älypuhelimeesi.
2. Avaa sovellus ja käytä sitä sivuilla, joilla on
GoZee-kuvake.
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VARAA PÖYTÄ
NETISSÄ!
ravintolafatlizard.fi/
varaukset

Ravintola Fat Lizard on mutkaton ruokaravintola. Uskomme
aitoon käsillä tekemiseen sekä
rehelliseen ja näyttävään ruokaan.
Grillaamme, savustamme ja paistamme sekä muutenkin kypsyttelemme mielessämme koko ajan
jotain uutta. Hemmottelemme
sinua bistrohenkisellä ruoalla yömyöhään saakka, ja sunnuntaina
katamme eteesi runsaan FAT
Brunssin.

Ravintola Fat Lizard
Tietotie 1
02150 Espoo
Puh. 020 127 7710
otaniemi@ravintolafatlizard.fi

Ravintolan baarin puolelle saa
aina saapua vapaasti ja valomerkki
vilahtaa perjantaisin ja lauantaisin
vasta kello 01.30. Muina iltoina
baari on avoinna kello 24 saakka.
Baaritiskiltä saa tilata myös
á la Carte herkkuja ja maukkaita
puu-uunipizzoja. Lauantai-iltaisin
paikalla on usein myös liveesiintyjä viihdyttämässä.

TYÖNTEKIJÄT –
MENESTYVÄN RAVINTOLAN TAKANA
Pitkä kokemuksemme ravintola-alalta auttaa löytämään
oikean työvoiman, kun tarve yllättää. www.lisapalvelu.net

Tekijöitä valtakunnallisesti.

Olemme avoinna
Su-To 10.30-24.00
Pe-La 10.30-02.00
Arkipyhinä avaamme 12.00
Su Brunssi 10.30–15.00
Lounas arkisin klo 10.30–14.00
ravintolafatlizard.fi

eat. drink. share.
SHARING IS CARING
– KAVERILLE KANSSA!
Herttoniemen metroasemaa
vastapäätä sijaitseva tunnelmallinen Treffi Pub & Bistro on
Helsingin rakastetuin kohtaamispaikka. Korttelibistromme
fiilis on kohdallaan, ja monipuoliset herkkumme täyttävät
vaativimmatkin odotukset.

Meillä voit olla leppoisasti kuin
kotonasi. Jos kaipaat omaa
rauhaa, kellarikabinettimme
tarjoaa täydelliset puitteet 10–18
henkilön tilaisuuksille. Tarjoamme lempiherkkujasi samalla kun
taustalla soi lempimusiikkisi.
Sinun tarvitsee vain nauttia!

Treffissä riittää lämpöä myös
viileneviin iltoihin, ja keittiömme on auki klo 24 asti. Tervetuloa nostamaan tunnelmaasi!
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VARAA PÖYTÄ NETISSÄ!
treffipub.com/fi/poytavaraus

TREFFI ON AVOINNA
VUODEN JOKAISENA
PÄIVÄNÄ!
Treffi Pub & Bistro
Hiihtomäentie 14
00810 Helsinki
Puh: 0207 300 370
treffipub@treffipub.com
Olemme avoinna
Su–To 9–02, Pe–La 9–03

Keittiö avoinna
Ma–Pe 10.30–24, La 11–24
Su Brunssi 10–11.30 & 12–13.30 & 14–15.30
A la carte 15.30-24
Lounas arkisin klo 10.30–14.00
All-day menu & Take away
treffipub.com

Modernia ja tunnelmallista kukkasidontaa

Avoinna
ma–pe 8–19
la
8–17
su
10–16

Kukat pieniin ja suuriin onnen hetkiin.
Kukitukset yritystapahtumiin,
sekä vihersomistukset työpaikalle
tai puutarhaan.
Kukka workshoppeja liikkeessä ja
tilauksesta ympäri pääkaupunkiseudun.

Promenadinaukio 2, 02700 Kauniainen | 0400 313 469 | info@ihanakukkanen.fi |

/IhanaKukkanen

TREFFIBURGER
ON KLASSIKKO
JA BURGERIVERTAILUJEN
IKIMENESTYJÄ.

TREFFIN RUOKAAN ON
MAHDOTONTA KYLLÄSTYÄ.
Halutessasi makumatkalle
sinun ei tarvitse lähteä Herttoniemeä pidemmälle. Tervetuloa
Italiaan, Texasiin, New Yorkiin,
Japaniin ja Venäjälle. Raaka-

aineemme ovat ykkösluokkaisia ja omavalmistusasteemme
suuri. Sunnuntaiaamumme
on pyhitetty maukkaille brunsseille.

Teemamme vaihtuvat viikoittain, joten brunssimenuumme
on mahdotonta kyllästyä useidenkaan vierailujen jälkeen.

Varmistathan,
että saavut meille
nälkäisenä ja janoisena!
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Our kitchen is

on fire

			
							 every day

VARAA PÖYTÄ
NETISSÄ!
ravintolafatlizard.fi/ruoka

Fatin ruokalistalta löytyy aina
sesongin mukaisia pehmeitä,
takuulla meheviä ja maukkaita,
mausteisia annoksia. Paljon kaikkea ja
jokaiselle varmasti jotain. Maailmallakin
tunnustusta saaneet puu-uunipizzat, jykevät burgerit, kunnon pihvit sekä makeaakin
makeammat jälkiruuat – Espoon Otaniemeen kannattaa tulla kauempaakin.

FAT Sundays!
Ravintola Fat Lizardin brunssi on
paljon enemmän kuin perusbrunssi,
joka on lähinnä aamiaisen jatke.
FAT Brunch tarjoillaan joka sunnuntai ja
kattaukset ovat klo 10.30-12.30 ja klo 13.0015.00. Tarjolla on hurja määrä aamiaisherkkuja,
kasviksia, kalaa, lihaa ja äyriäisiä.
Espoon paras brunssi – annamme sinun päättää!

Tsekkaa lista, varaa pöytä ja tule hemmoteltavaksi!
Olemme avoinna vuoden jokaisena päivänä ja keittiö on avoinna joka päivä kello 23 saakka.

TREFFIN STREET FOOD
-KESÄKEITTIÖ RULLAA PYÖRILLÄ!
Treffi on The Road -kesäkeittiön
ruokarekka, grillivaunu ja
cateringauto kuljettavat hui-

kean grillitiimimme sinne, missä nälkä on suurin. Grillimme
hehkuvat kymmenissä kesän

kuumimmissa tapahtumissa
ympäri Suomen, ja välillä käydään naapurissakin.

Parasta
cateringia
BURGERIT, STREET FOOD JA ERINOMAINEN
PALVELU OMAAN MÖKKIIN!

TILAA MEIDÄT TEILLE!
Kun olet maistanut ja rakastunut ruokaamme, meillä on
sinulle hyviä uutisia: voit tilata
sitä myös yksityistapahtumiin
tai yrityksesi kemuihin. Tuomme puuhiiligrillin mukanamme
ja tulemme teille grillaamaan.
Me emme ole perinteinen
buffa, vaan erinomaisen ruoan
lisäksi luomme paikalle rennon
tunnelman.

Sinun reseptisi ovat parhaat.
Me teemme niistä vain helpompia ja tuottavampia.

MARKKINOINTI OY
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TSEKKAA AIKATAULUMME, NIIN ET
MISSAA KESÄN YKKÖSTAPAHTUMIA!
treffipub.com/fi/treffi-on-the-road/

Tuomme maahan yli
tuhat erilaista makuelämystä, elintarvikkeista
alkoholijuomiin. Asiakaslähtöistä palvelua jo
vuodesta 2006.

Monditaly suunnittelee,
toteuttaa ja sisustaa
liiketilasi avaimet
käteen periaatteella
yhteistyössä AFAArredamentin kanssa.

OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ MEIHIN: sales@monditaly.com • www.monditaly.com

Meillä
Ravintolan ja panimon tiivis
kumppanuus on paras tapa tarjota asiakkaillemme herkullisimmat
olutelämykset. Panimokumppanimme vaalii samoja arvoja kuin
me itsekin: tinkimätöntä laatua,

pannaan
parasta!

Messinkitiskimme takaa löytyy
valikoima parhaita kotimaisia oluita
– sesonkituotteita ja uutuuksia
unohtamatta!
käsityön arvostamista sekä leppoisaa mutta rautaista asennetta
elämään.

The Future is ours!
Meille jokainen uusi päivä on
herkullinen. Panostamme suurella
rakkaudella ja valmistamme,
grillaamme ja savustamme myös
kaikkiin juhliin käsityönä upeat
tarjoilut.

Espoon parhaat juhlabrunssit
Äitienpäivänä, Vappuna sekä
Isänpäivänä ja herkullisimmat Fat
XMAS Joululounaat löytyvät Otaniemestä. You name it - we serve it!

Kalakauppa E. Eriksson kauppasi kalojaan
Helsingin Kauppatorilla jo ennen kuin
Wanha Kauppahalli valmistui.
Tähän päivään mennessä yrityksestä
on kehittynyt Kalatukku E. Eriksson Oy,
joka on yksi pohjoismaiden vanhimmista,
mutta toimintatavoiltaan ja -tiloiltaan
nykyaikaisimpia kala-alan yrityksiä.
Raaka-aineiden tuoreus ja puhtaus sekä toimitusvarmuus ovat luotettavan yhteistyön perusta.
Kala-alan ammattilaiset ovat palveluksessasi.

KALATUKKU E. ERIKSSON OY | Puh. + 358 (0) 207 639 303 | www.kalatukkueriksson.fi

Ravintola Fat Lizardin tunnelmaa ja
herkkuja pääsee tulevaisuudessa
maistelemaan myös Herttoniemessä. Avaamme toisen ravintolan
vuonna 2020 Lähipavelukeskus
Hertsiin. Stay tuned!

Tarjoamme teille:
• Laadukkaat ja tuoreet
tuotteet
• Kilpailukykyiset hinnat
• Henkilökohtaisen
palvelun
• Toimivan logistiikan
Puh. 09 2764 030
arkisin 7–15
myynti@jhvihannes.fi
www.jhvihannes.fi
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Tarjoamme aina laajan valikoiman

Fat Lizardin sekä muiden kotimaisten
pienpanimoiden oluita.

TYKKÄÄ MEISTÄ FACESSA JA SEURAA INSTASSA.
Tehdään yhdessä ravintoloistamme Suomen parhaita!

CASA GHELLER
PROSECCO
IS PRODUCED
WITH PASSION
AND EXPERTISE!

www.arvidnordquist.fi

Ravintola Fat Lizard

Tietotie 1
02150 Espoo
Puh. 020 127 7710
otaniemi@ravintolafatlizard.fi
ravintolafatlizard.fi

Treffi Pub & Bistro

Hiihtomäentie 14
00810 Helsinki
Puh: 0207 300 370
treffipub@treffipub.com
treffipub.com

Tervetuloa!

• www.jssuomi.fi

VIERAILUSI JÄLKEEN
HYRRÄÄT YHTÄ
TYYTYVÄISENÄ
KUIN -39 CHEVYMME!
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