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Köökki ja MokkerMeija vispataan yhteen 

RAVINTOLA VISPILÄ AVAA OVENSA VAPUN KORVILLA 

Forssan ydinkeskustaan Hämeentie 11:een avataan uusi ravintola huhti-toukokuun vaihteessa. 

Ravintola Vispilän varresta löytyvät Ravintola Köökin Krista Mänttäri ja MokkerMeija Oy:n Tiina ja 

Veli-Matti Koski. Uudessa ravintolassa vispataan siis yhteen kolmen kovan ammattilaisen osaaminen, 

näkemys ja kokemus. Vispilässä Mänttäri vastaa tuotteistuksesta ja ravintolan suunnittelusta, Veli-

Matti Koski keittiöstä ja Tiina Koski ottaa vastuulleen toimitusjohtajan tehtävät ja catering-palvelut.  

Vispilän avautumisen myötä Ravintola Köökki sulkee ovensa. Vispilä palvelee kuitenkin kaikki 

Köökin asiakkaat samalla laadulla ja asenteella, myös Köökin käyttämättömät lahjakortit ovat 

käytettävissä Vispilässä niiden voimassaolon ajan. MokkerMeijan Kosket ovat vaikuttaneet Forssan 

seudun ravintolaelämässä viimeiset 16 vuotta. Viimeisimpänä he ovat tarjonneet laadukasta 

catering-palvelua, joka jatkuu nyt Vispilän toiminnan alla. 

– Vispilä on mahtava tilaisuus tuoda Forssaan jotain uutta, isommalla kapasiteetilla ja laajemmalla 

osaamisella. Vispilän tilat ovat aivan parhaalla paikalla ydinkeskustassa. Se on hyvin saavutettavissa 

ja entistä isommalle porukalle, ravintoloitsijat iloitsevat.  

Erityisen lisän ravintolalle tuo iso kesäterassi ja myöhemmin ravintolan alakertaan avattava lisätila, 

joka tulee jossain muodossa jatkamaan legendaarisen Loukun henkeä. 

HELPOSTI LÄHESTYTTÄVÄÄ LÄHIRUOKAA TVISTILLÄ  

Ravintola Vispilä on brasserietyylinen lähiruokaravintola, joka tarjoaa puhtaita ja aitoja makuja 

lähituottajien laadukkaista raaka-aineista valmistettuna. Ravintola tarjoilee lounasta ja pitää ovensa 

auki nälkäisille, illanistujille, kokousasiakkaille ja juhlijoille aina iltaan saakka. Lounasta tarjoillaan 

hätäisille pikaisesti padasta, verkkaisimmille a la carte -listalta.  

Vispilän keittiöön raaka-aineet tulevat mahdollisimman läheltä ja siksi Vispilän menu vaihtuu 

sesongin ja saatavuuden mukaan – jopa päivittäin. Suosittujen ja takuusuosittujen liha- ja kalaruokien 

lisäksi Vispilän listoille nousee piiraita, makkaroita ja naposteltavankin hyviä kasvisruokia. Ruuan 

lisäksi Vispilässä panostetaan loistaviin viineihin ja pienpanimoiden tuotteisiin.  

– Me haluamme hyödyntää mahdollisimman paljon oman alueemme raaka-aineita ja 

perinneherkkuja. Mutta hauskalla tavalla, hieman leikitellen ja vispaten. Toivomme, että kaikki 

Köökkiin rakastuneet löytävät myös Vispilän ja että kaikki ruokamatkailua harrastavat ottavat 

kohteekseen uuden forssalaisen Vispilän.  

Lisätietoja: Ravintola Vispilän toimitusjohtaja Tiina Koski, puhelin 050 375 9234.  


