
 

 

Gastronomiupplevelser i Estland till budgetpris  
Speciella matupplevelser har format Estland till ett gourmetmecka i Europa och en åtråvärd 
destination för finsmakare. Här kan man uppleva en matresa på femstjärniga restauranger med 
lyxmat gjord på estländska råvaror till budgetpris. Här är fem restauranger från White Guide 
Nordic som är värda ett besök i gourmetmatens huvudstad under sommarens weekendresa.   

 
1. Restaurang Ruhe – Fisk- och skaldjursdröm vid havet  

Drygt 30 minuters bilresa från Tallinn finns den enastående fiskrestaurangen Ruhe placerad 
alldeles vid havet. Här serveras fisk- och skaldjursrätter av färska råvaror i en rofylld miljö och 
exceptionell utsikt, tillagade med inspiration från traditioner i gamla fiskebyar. 
https://www.visitestonia.com/sv/restaurang-ruhe 
 

2. Restaurang Tchaikovsky – Upplev 1700-talet under en avsmakningsmeny  
Tchaikovsky brinner för att återuppliva bortglömda recept från 1700-talets franska och ryska kök 
och kombinerar det med estniska smaker. Tchaikovskys avsmakningsmeny är en favorit hos 
finsmakare och restaurangen har även vunnit flera priser. På kvällarna får gästerna underhållning i 
form av livemusik av olika operor och baletter.  https://www.visitestonia.com/sv/restaurang-
tchaikovsky  
 

3. Restaurang NOA – Miljonutsikt i en arkitekturpärla  
Med sin unika arkitektur och förtrollande utsikt över havet, har restaurangen NOA ytterligare en 
restaurang i restaurangen, NOA Peakoka Pool, som upprepande gånger valts som Estlands bästa. I 
sin privata och eleganta miljö, lagar chefskockarna provsmakningar av de bästa råvarorna i öppet 
kök. https://www.visitestonia.com/sv/noa-restaurang-och-noa-peakoka-pool-hos-huvudkocken 
 

4. Restaurang Rondeel – Upplev medeltiden i ett kanon-torn 
I ett gammalt kanontorn finns restaurang Rondeel, som med sin medeltida miljö erbjuder rejäla 
måltider tillagade i kolgrillar och rökugnar, med säsongens lokala råvaror i högsta kvalitet. Under 
en fängslande utsikt serveras lyxiga middagar med hög service för en billig peng. 
https://www.visitestonia.com/sv/rondeel 
 

5. Restaurang Leib – Genuint estländskt på Tallinns gator  
Restaurang Leib erbjuder en enkel, men utmärkt gastronomisk njutning av närodlade råvaror som 
är tillagade med själen. Ett dagligt samarbete med lokala bönder, fiskare och andra småproducenter 
kombinerat med service på hög nivå, får gästerna  en genuin upplevelse av estniska 
smakupplevelser.  
https://www.visitestonia.com/sv/restaurang-leib 
 



 

 

För mer information, vänligen kontakta:	
Lars-Ola Nordqvist, PR-ansvarig Visit Estonia Sverige, lars@comvision.se, 070-689 11 
20.	
 

 
 


