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Rennosti
herkutellen

Sataman Viilu
Satamakatu 10
40100 Jyväskylä
050 439 4070
010 767 5453
(0,0835 €/puh. + 0,1209 €/min)

Viilu on ihan uusi ravintola Jyväskylän satamassa. Meillä syöt hyvin, virkistäydyt saunassa ja juhlit myöhäiseen iltaan asti.

sataman.viilu@sok.fi

Meidän ruokafilosofiamme ammentaa läheltä. Tarjoilemme ruokaa, joka on huolellisesti mietittyä mutta
mutkatonta. Kumarramme kotimaisuudelle ja katamme pöytään aitoja makuja rennolla otteella, laadusta
tinkimättä. Järvikalaa, riistaa ja suomalaisia marjoja.
Lähituottajien juustoja, juureksia ja hunajaa. Itse leivottua leipää ja leivonnaisia omasta juuresta.
Ravintolassamme on noin 100 paikkaa, ja kesäisin
sitä täydentää iso terassi. Otamme kaiken irti neljästä
vuodenajasta ja annamme ruokalistan elää sesonkien
mukana.
Meille voit tulla aina kun on nälkä tai jano. Arkipäivisin tarjoamme lounasta, iltaisin ja viikonloppuisin à la
cartea. Ravintolan valikoimaa täydentää kahvilalista,
josta löydät pientä suolaista ja makeaa. Eikä unohdeta
juomia. Oma tee, hyvät viinit ja olut, jota saa vain meiltä. Satsaamme laatuun, mutta emme hinnalla millä
hyvänsä vaan kukkarolle ystävällisesti – asiakasomistajan etuja unohtamatta.

www.satamanviilu.fi
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Hyvä ruoka tekee
ihan tavallisestakin
hetkestä erityisen.
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Aihetta
juhlaan
Viilun yläkerta on juhlan paikka. Avaraan ja valoisaan tilaan mahtuu jopa 200 vierasta ihailemaan
upeaa näköalaa Jyväsjärvelle. Lisäksi käytössä on
vilvoitteluparveke. Hyvin muunneltavan juhlatilan
voi joustavasti jakaa myös pienempiin osiin.
Meille ovat tervetulleita niin yritysvieraat kuin
yksityishenkilötkin. Henkilöstöjuhlat, pikkujoulut,
koulutukset, häät, syntymäpäivät – kaikki onnistuu.
Kaiken keskiössä on loistava ruoka, jota tarjoilemme samojen periaatteiden mukaisesti kuin
ravintolassamme. Räätälöimme menun toiveitasi
kuunnellen, olipa kyse sitten brunssista, lounaasta,
illallisesta tai cocktailtilaisuudesta.
Lue lisää ja lähetä tarjouspyyntö nettisivuillamme
www.satamanviilu.fi
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Juhlat mielessä? Ota yhteyttä,
niin järjestetään yhdessä
elämäsi hetki!
020 123 4640
sales.jyvaskyla@sokoshotels.fi
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Sauna on
aina lämmin
Viilun saunamaailma muodostuu kolmesta erilaisesta saunasta. Tummasävyinen rustiikkisauna
muistuttaa savusaunaa, kun taas biosaunassa on
lasiseiniä, vaaleita pintoja ja pelkistettyjä muotoja.
Suurimmassa saunassa hyödynsimme Harvian
premium-saunatekniikkaa, joten löylyt ovat siellä
erityisen pehmeät ja kosteat.
Kaikista saunoistamme pääset suojaisalle terassille jäähdyttelemään ja nauttimaan maisemista.
Halutessasi voit myös pulahtaa järveen niin kesällä
kuin talvellakin. Löylyjen jälkeen voit nauttia ravintolamme tarjoilemista raikkaista juomista.
Saunoissa ollaan uimapuvut päällä, sillä tilat ovat
yhteisiä naisille ja miehille. Pesu- ja pukutilat ovat
erilliset, molemmilla puolilla on 20 asiakaspaikkaa.
Halutessasi voit varata paikan löylyihin kätevästi
netissä.
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Harvassa ovat ne hetket, jotka
eivät saunalla parane.
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Ihan siinä
matkan
varrella
Viilun sijainti on parasta mitä Jyväskylä voi tarjota.
Keskusta on kivenheiton päässä, samoin esimerkiksi Matkakeskus ja koko ajan kehittyvän sataman muut palvelut. Meille voit saapua vaikka omalla veneellä tai sisävesiristeilyn aluksi tai lopuksi.
Alueella on aina elämää. Viereisellä Lutakon aukiolla järjestetään Suomipop Festivaali ja monia
muita tapahtumia, ja suosituista Solo Sokos Hotel
Paviljonki ja Original Sokos Hotel Alexandra -hotelleista kävelee tänne muutamassa minuutissa. Meille ei tarvitse lähteä erikseen, olemme siellä missä
ollaan jo muutenkin.
Ja kyllä tänne onkin mukava tulla – suunnitellusti
tai ihan vain mielijohteesta. Rantaraitti kutsuu
kävelylle, sataman nurmialueet piknikille. Siinä
sivussa on kiva piipahtaa kahville tai lasilliselle,
syömään tai saunomaan. Tapaamaan vanhoja ystäviä ja tutustumaan uusiin. Elämään pieniä, ihania
hetkiä.

Viilu on aivan Jyväsjärven rannassa.
Täällä nautit kaupungin tuikkivista
valoista ja upeista järvimaisemista
auringonlaskuineen. Näkymä on aina
erilainen, eikä siihen kyllästy koskaan.

TERVETULOA PAVILJONKIIN!

Aina räätälöity
Haluatko tietää, mitkä markkinoinnin muodot ja kanavat
sopivat täydellisesti yrityksesi tarpeisiin?
Kysy meiltä.

Järjestä tapahtumasi helposti messu- ja tapahtumakeskus
Paviljongissa! Tuottajamme suunnittelevat ja toteuttavat
tarvittavan kokonaisuuden vuosien tuomalla kokemuksella.
Monipuoliset tilamme sijaitsevat Jyväskylässä keskeisellä
paikalla hyvien kulkuyhteyksien päässä.
Ota yhteyttä » myyntipalvelu@paviljonki.fi | 014 339 8143

PRINT TI | DIGI | DIGITA ALINEN ULKOMAINONTA | R ADIO

Konsertit, viihdeillat, messut ja
muut tapahtumat!
Katso kaikki elämykset ja
tule viihtymään.
www.paviljonki.fi

Tapahtumia suurella sydämellä
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Ylpeästi keskisuomalainen
Viilu on rehdisti paikallinen ja ylpeä juuristaan.
Meille on tärkeää toimia oman alueemme hyväksi.
Viilu on työllistänyt suuren määrän keskisuomalaisia
jo rakennusvaiheessa, ja valmistumisen jälkeen tarjoamme töitä paikallisille ravintola-alan ammattilaisille.
Hyödynnämme mahdollisimman paljon lähituottajien
raaka-aineita. Näin saadaan ruokaa, joka on paitsi
herkullista myös vastuullista.
Viilu on osa Osuuskauppa Keskimaata, jolla on yli
135 000 keskisuomalaista asiakasomistajaa. Olemme
saaneet heiltä paljon ja haluamme antaa heille paljon.
Siksi sekä kehitämme palveluitamme että tuemme
paikallista liikuntaa ja kulttuuria. Lisäksi autamme
keskisuomalaisia konkreettisesti vuosittain Ilo auttaa
-hyväntekeväisyyskampanjan ja sen vaihtuvien kumppaneiden kautta.
Yhdessä teemme Keski-Suomesta entistä paremman
paikan elää.
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Kokonaisvaltaista
rakennusurakointia

Urakointi

Kiinteistökehitys

Asuntorakentaminen
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Tunne
metsän voima
Jokainen Honka-hirsi kantaa
mukanaan metsän voimaa ja rauhaa.
Puut rauhoittavat mieltä, puhdistavat ilmaa
ja luovat ympärilleen levollisen tunnelman.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!
Markus Jeulonen 044 551 5797
markus.jeulonen@alonenoy.fi

alonenoy.fi

Tutustu honka.fi

Tarinamme alkoi pienenä tekstiilivärjäämönä
vuonna 1848. Jo alusta alkaen maapallosta
välittäminen on ollut meille tärkeää.
Tänä päivänä toimintamme perustuu
kiertotalouteen ja vastuullisuus näkyy meillä
kaikissa arjen valinnoissamme.
Toimimme lähellä asiakasta
ja näin voimme olla paras paikallinen kumppani
meidän arjen supersankareille.

www.lindstromgroup.com/fi

• www.jssuomi.fi

Yli 170 vuotta arjen
sankareiden matkassa

