Newsgroups: finet.harrastus.olut
Subject: olutravintolat
Date: Thu, 16 Nov 1993 13:15:26 GMT
From likovuor@cc.helsinki.fi

Janoinen Lohi, Linnankoskenkatu 12
Valikoima: ***** G
Viihtyisyys: *****
Erikoisuuksia: Useita Begialaisia erikoisuuksia, Rock the Beer
Noin 50 olutmerkkiä, 3 lageria hanassa. Valikoima kattava
ja mukana on myös itse maahantuotujaa Belgialaisia ja
Hollantilaisia erikoisuuksia (Het Elfde Gebod,
Pauvels Kwak, Rodenbach, Rodenbach Alexander ja
Rodenbach Grand Cru, Student).
Varsin mukava olohuone-tyyppinen ravintola, joskin
viimeaikoina ikävästi kulmakapakoitunut. Mainiot
tarjoilijat. Erinomainen patonki 20 mk eikä jää nälkä.
Vastarannan Kiiski, Salomonkatu 15, Tennispalatsi
Valikoima: ***** G
Viihtyisyys: *** - ****
Erikoisuuksia: 5 Begialaista erikoisuutta, Rock the Beer
"Lohen" sisarkapakka, sama omistaja. Valikoima sama
kuin Lohella. Kapakan imagon on hyvin Belgialainen,
nuhjuinen, savuinen ja meluisa. Loppuillasta usein
liian paljon, liian nuorta asiakaskuntaa. Tarjoilijat
erittäin rentoja ja jopa asiantuntevia.
William K., Mannerheimintie 72
Valikoima: ****
Viihtyisyys: **** - *****
Erikoisuuksia: König-Pilsner, Dom Kölsh
Noin 30 olutmerkkiä, mutta loppujenlopuksi varsin
lager-voittoisesti valittuja. Viskivalikoima
sensijaan erinomainen, jopa yksi itse tuotettu
talonviski. Tarjoilijat mukavan rentoja. Sisustus
"englantilaistyyppinen", matot pöydillä. Oluet
tarjoillaan liian kylminä, eikä niitä ole
saatavana edes huoneenläpöisenä.
William K., Annankatu 3
Valikoima: ****
Viihtyisyys: *****
Erikoisuuksia: König-Pilsner, Dom Kölsh
Jokseenkin vastaava kuin Mannerheimintien William
K. Tila on hiukan kolho, hyvin korkea huone.
Takahuone toisaalta on hyvinkin mukava, löytyy yksi
iso pöytä seurueille. Tarjoilijat parempia kuin
Mannerheimintiellä.
Black Door, Iso Roobertinkatu 1
Valikoima: ***** G
Viihtyisyys: ***
Erikoisuuksia: Dom Kölsh
Erittäin hyvä valikoima. Paikkana kiireinen ja usein
hyvin täysi. Hiukan steriili. Sisustus hirvittävä,
musiikkina vain klassista musiikkia... mikä
ristiriita? Tarjoilijoiden asiantuntemus vaihtelee.
Socis Pub, Kaivokatu 12
Valikoima: ****
Viihtyisyys: *** - ****
Erikoisuuksia: König-Pilsner
Seurahuoneen pubi. Laajahko, kattava valikoima
oluita. Myös König-Pilsner hana. Ympäristö hotellin
pub, paremmasta päästä.
Pub Kluuvi, Kluuvin kauppakeskus
Valikoima: *** - ****
Viihtyisyys: ** - ***

Kohtuullinen valikoima; Kielletty hedelmä,
Weltenburgereita ja jokunen englantilainen. Alakerran
pubi hiukan ahdas pystis tyylinen, yläkerta
huomattavasti viihtyisämpi. Yläkerrasta saa myös
ruokaa.
Bier Akademie, Pohjoinen Rautatienkatu 21
Valikoima: *** - ****
Viihtyisyys: *
Erikoisuuksia: Sahti
Hyvä olutvalikoima, noin 40 olutta. Muuten paikka
on luotaantyöntävä. Iso kalsea sokkeloinen halli,
joka joskus on lähes tyhjä ja joskus joutuu
jonottamaan. Narikka. Oluet kylmiä ja hiukan
kalliimpia kuin muualla? Saa Lammin sahtia, joka
kuitenkin on yleensä vanhaa.
Ravintola Poseidon, Kruunuvuorenkatu 1, Katajanokka
Valikoima: ***
Viihtyisyys: ***
Kohtuullinen hyvin valittu olutvalikoima. Karhua
hanassa! Mukava hämyinen, moderni pikkupaikka.
Pientä purtavaa. Biljardi ja lautapelejä.
Erinomainen mallasviskivalikoima,
kaikki suomesta saavat.
Ravintola Mechelin,
Mechelininkatu ?
Valikoima: ***
Viihtyisyys: **
Yllättävän hyvä olutvalikoima. Toistakymmentä
merkkiä jotka varsin hyvin valittu. Palvelu jännää
sähellystä, mutta se annettakoon anteeksi.
Cafe Engel, Aleksanterinkatu 26, Senaatintorin laidalla
Valikoima: ***
Viihtyisyys: *****
Viihtyisä ja erinomainen kahvila, jossa yllätys,
yllätys on pieni mutta hyvällä maulla valittu
olutvalikoima. Chimayt, De Verboden Vrucht, Mort
Subite Kriek, Belle Vue Gueuze, Fuller's London
Pride sekä muutama lageri.
Vanhan Kuppila, Mannerheimitie 3
Valikoima: ***
Viihtyisyys: **
Žskettäin uusinut valikoiman todella kattavaksi.
Tarjoilussa vielä paljon parantamista. Oluen aivan
liian kylmiä ja tarjoilla milloin mistäkin lasista.
Paikasta joko pitää tai ei. Vakioasiakkaina ikuiset
opiskelijat ja erinäköiset boheemit. Tila oikein
viehättävä eurooppalaistyylinen kuppila. Usein
bändejä, jolloin pääsymaksu.
Zetor, Kaivopiha
Valikoima: *
Viihtyisyys: *
Erikoisuuksia: Sahti (Lammin?)
Usein kunnossa olevaa sahtia, auki pitkään. Muuten
maalaistyyliseksi sisustettu kalsea tila, jossa ei
viihdy kuin riittävän humalassa tai hyvässä seurassa.
Menettelee kerran pari ihan vitsin vuoksi. Usein
iltaisin jonoa. Sahdin kulutus niin suuri, että se on
yleensä kunnollista.
Hullu Kukko, Simonkatu 8
Valikoima: ** G
Viihtyisyys: **

Hyvä ruokapaikka, usein täysi ja savuinen
perusravintola. Guinness lasketaan tuoppiin miten
sattuu, oikeasta menetelmästä ei tunnu olevan
tietoa, tai sitten ei heitä kiinnosta.
Pub Angleterre, Fredrikinkatu 47
Valikoima: *** G
Viihtyisyys: *****
Erikoisuuksia: König-Pilsner, Karjala I -hana
Englantilaistyyppinen pubi, varsin viihtyisä. Paljon
ulkomaalaisia ja kanta-asiakkaita.
Olutvalikoima keskinkertainen, Guinness lasketaan
tuoppiin joskus oikein ja joskus miten sattuu.
Menekki on ilmeisesti
yllätävän pientä, sillä pahimpiin makuvirheisiin
Guinnessissa olen törmännyt juuri täällä.
The Old Baker's, Mannerheimintie 12
Valikoima: G ?
Viihtyisyys: ?
Hana on koriste, juoma pahasti vanhentunutta tai
sitten putkia ei ole puhdistettu vuosiin.
Kiertäkää kaukaa.
O'Malley's, Yrjönkatu 26
Valikoima: ** G
Viihtyisyys: *****
Mielestäni Helsingin paras pub. Irlantilaisvaikutteinen, avoin ja rento, asiallinen
seurustelupub. Olohuoneen jatko. Silloin tällöin
elävää iralantilaismusiikkia tai muuta ohjelmaa.
Guinnessia kohdellaan arvostuksella. Jokainen
tarjoilija tietää kuinka pint lasketaan, ja maku on
aina tuore ja täyteläinen. Muuten keskinkertainen
valikoima. Siideriä.
Mermaid's, Malminrinne ?
Valikoima: G ?
Viihtyisyys: ?
Ex-Georgina ex-ex-Barrie's. Top-less -tarjoilijat,
joista osa taitaa nykyään puhua suomeakin --- aiemmin
kommunikaatio olisi sujunut paremmin eestiksi. Ei enää
kaupungin suurimmat. Siis Guinness-tuopit. Lisäksi
paikassa lienee usein strippari, jonka vuoksi
sisäänpääsy maksaa.
Täynnä kuolaavia merkonomitoimitusjohtajia ja
kravattikaulaisia asentajakoneistajia.
Kaarle XII, Kasarminkatu 40
Valikoima: G ?
Viihtyisyys: ?
Kasarmintorin laidalla vinosti Cantina Westiä
vastapäätä. Kalle on Suomen uljaan
taloustieteellisen nuorison ja suomenruotsalaisten
yläluokkislasten temmellyskenttä, jossa on herkästi
vientiä. Varsin usein hirveät jonot, joiden
vittumaisuutta lisää kanta-asiakkaiden de facto
kiilausoikeus. Tuoppi-Guinnessiä saa alakerran
pikkupubista.
Mr. Pickwick Pub, Lasipalatsi, Mannerheimintie 22-24
Valikoima: ** G
Viihtyisyys: *
Kiireinen, ruuhkainen peruspubi linja-autoaseman
vieressä. Guinnessit lasketaan yleensä miten sattuu.
Valikoima kehnohko. Portsarin penseys kannustaa
yleensä siirtymään muualle.

Marionetti, Helsinginkatu 15
Valikoima: ** G
Viihtyisyys: *
Pizzeriamainen ravintola-disko, viitsii joskus
käväistä Guinnessilla jos sattuu liikkumaan
seudulla. Guinness kelvollista.
Kappelin kellari, Eteläesplanadi
Valikoima: ** G
Viihtyisyys: *** - ****
Erikoisuuksia: Kappelin olut
Ihan kohtuullinen kellaripubi. Joskus
Irlantilainbändejä. Lasiseinän takaa voi seurata
pienpanimon toimintaa. Guinness-tuopit lasketaan
milloin mitenkin. Oma pienpanimo joka tekee Kappelinimistä pilsneriä. Uusi erä valmistuu maanantaisin
ja on loppu keskiviikon-torstain tienoilla.
No Name, Töölöntorinkatu 2
Valikoima: *** G
Viihtyisyys: *** - ****
Guinnessia juodaan varsin runsaasti, yleensä varsin
hyvää. Lisäksi paikasta saa kohtuuhintaista ja
ruokaisaa safkaa
Hämyinen sisustus, tyyliin hiukan Teksasilaiseen
vivahtava englantilainen? Paljon nahkanojatuoleja
ym.
Corona bar, Eerikinkatu 11
Valikoima: *** G
Viihtyisyys: *** - ****
Elokuvateatteri Andorran yhteydessä, pitää
sisällään myös biljardisalin. Boheemiväestön
suosiossa.
Erittäin hyvin laskettu Guinness, tuopin saaminen
kestää useita minuutteja. Muutenkin kohtuullinen
olutvalikoima.
PamPam, Hallituskatu ?
Valikoima: * G
Viihtyisyys: * - **
Helsingin yliopiston keskustakampuspubi.
Matemaatikkoja, historioitsijoita. Paljon hyvin
nuoria ihmisiä. Juottola, mutta G-hanalla.
Guinnessa jopa turhankin lämmintä.
Honky Tonk Cafe, Ateneumin kuja ?
Valikoima: * G
Viihtyisyys: * - **
Kapungin blues-kapakka. Yläkerrassa elävää
musiikkia, alakerrassa nuhjuinen kapakka.
Narikka rosvoaa 5 mk.

