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Roux on Vuoden ravintola 2016
Suomen Gastronomien Seura on myöntänyt Vuoden ravintola 2016 -tunnustuksen
lahtelaiselle ravintola Rouxille. Vuoden ravintola -valinnasta 31 vuoden ajan
vastanneet gastronomit perustelevat valintaansa Rouxin pitkäjänteisellä työllä
korkealaatuisen klassisen ranskalaisen keittiötaiteen vaalimiseksi. Jo
yhdeksänvuotias ravintola Roux on kunniakkaasti kantanut Lahden parhaan
ravintolan titteliä avaamisestaan lähtien ja panostanut erinomaisen ruoan lisäksi
myös maamme parhaimpaan palveluun.
Ravintoloitsijapariskunta Kati ja Sami Häkkisen liki satavuotiaaseen lahtelaisapteekkiin rakentama
ja mestaroima Roux on sinnikkäästi pitänyt kiinni kunnianhimoisesta linjastaan. Positio
talviurheilu- ja hiphopkaupungin ainoana fine dining -tasoista ruokaa tarjoavana ravintolana ei
kuitenkaan ole helppo. Yhden ravintolan on haastavaa synnyttää muuten ketjuvetoiseen Lahteen
korkealaatuisen syömisen kulttuuria. Siinä Roux on kuitenkin onnistunut ja pystynyt koulimaan
alueelle asiakaskunnan, joka osaa vaatia ravintolaltaan yhä parempaa ruokaa.
”Tyylipuhtaan fine dining -ravintolan tapaan Roux viehättää kokonaisuutena. Siellä on loistava
ruuan ja viinin yhdistelmä, kaunis miljöö sekä erinomainen palvelu. Sami Häkkinen liputtaa
keittiössään klassisen ranskalaisen ruoanlaittoperinteen puolesta ja salista vastaava vaimonsa Kati
pitää huolen siitä, että palvelu pelaa moitteettomasti ja huolellisesti valitut juomat täydentävät
annokset”, kertoo Vuoden ravintola -valinnasta vastaavan Suomen Gastronomien Seuran
puheenjohtaja Tiina Lähteenoja-Niemelä.
Asiakaskuntansa ohella Roux on valmentanut menestyksekkäästi myös henkilökuntaansa.
Ravintolassa nautitaan erinomaisen ruoan ohella myös erinomaisesta palvelusta, ja ravintola onkin
toiminut monen nuoren kilpailuvalmennettavan kouluttajana.
”Suomen tunnetuimmat ravintolatähdet ovat lähes poikkeuksetta sijainneet Helsingissä ja viime
vuosina myös Turussa ja Tampereella. Onkin hienoa huomata, että myös Lahdessa kukoistaa
vuodesta toiseen ravintola, joka periksi antamattomasti uskoo viihtyisän miljöön ja erinomaisen
ruoan ja palvelun yhdistelmään. Roux on ansainnut paikkansa Vuoden ravintolana ja toimii
varmasti kannustavana esimerkkinä myös pienempien kaupunkien ravintoloitsijoille”, perustelee
Lähteenoja-Niemelä Vuoden Ravintola 2016 -valintaa.
Vuoden ravintola jo 31 vuotta
Arvostetun Vuoden ravintola -tunnustuksen saavuttaakseen ravintolan tulee tarjota hyvää ja
omaleimaista ruokaa sekä erinomaista palvelua, jolla asiakas tuntee itsensä arvostetuksi. Sillä on
myös hyvä hinta-laatusuhde ja sen toiminta on pitkäjänteistä, tasalaatuista ja varmaa.
Vuonna 2007 avatun Rouxin ravintoloitsijat Kati ja Sami Häkkinen toimivat aiemmin Luostolla,
kunnes saivat mahdollisuuden perustaa historialliseen lahtelaisapteekkiin ravintolan.
Museoviraston suojelema huoneisto on rakennettu perinteitä kunnioittaen tyylikkääksi

laaturavintolaksi, jossa uskotaan suomalaisesta valtavirrasta poiketen laadukkaista raaka-aineista
huolella valmistettuihin kauniisiin annoksiin, erinomaisiin viineihin, henkilökohtaiseen palveluun ja
valkoisiin pöytäliinoihin.
Maamme vanhin ruokaseura, Suomen Gastronomien Seura ry, on myöntänyt Vuoden ravintola tunnustuksen ansioituneille ravintoloille vuodesta 1985 lähtien. Ravintola Roux on 26.
tunnustuksen saanut ravintola. Ruokakulttuuria vaaliva seura perustettiin vuonna 1945 ja siihen
kuuluu noin 300 jäsentä.
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Suomen Gastronomien Seura ry:n Vuoden ravintola -tunnustukset
2016 Ravintola Roux, Lahti
2015 Ravintola SPIS, Helsinki
2014 Ravintola ASK, Helsinki
2013 Ravintola Chef & Sommelier, Helsinki
2012 Ravintola Muru, Helsinki
2011 Ravintola C, Tampere
2010 Ravintola Juuri, Helsinki
2009 Ravintola OLO, Helsinki
2008 Ravintola Postres, Helsinki
2007 Ravintola Savoy, Helsinki
2006 Ravintola Demo, Helsinki
2005 Ravintola George, Helsinki
2004 Palace Gourmet, Helsinki
2003 Panimoravintola Herman, Turku
2001 G.W.Sundmans, Helsinki
2000 Chez Dominique, Helsinki
1999 Ravintola Savoy, Helsinki
1998 Kanavaranta, Helsinki
1996 Lyon, Helsinki
1994 Safka, Helsinki
1993 Pamir, Strand Inter-Continental, Helsinki
1992 Julia, Turku
1991 Lehtovaara, Helsinki
1990 Amadeus
1989 Ravintola Henrik´s, Tampere
1988 Ravintola Bellman, Helsinki
1987 Ravintola George, Helsinki
1986 Celine
1985 Palace Gourmet, Helsinki

