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R o o m a n
p a r h a a t
k u p p i l a t
Rooman mukavimmissa enotecoissa viinivalikoima 
hurmaa matkailijan ja ruoka on hintaansa nähden 
herkullista. Piipahdukseksi aiottu visiitti saattaakin 
helposti venähtää tuntien mittaiseksi.
 

TEKSTI SANNA PÖYRY + KUVAT LASSE LECKLIN

VIINIFRIIKIN 
MEKKA

Roomassa voi syödä hy-
vin ja edullisesti, kunhan py-
syttelee poissa suosituimmilta 
piazzoilta ja tärkeimpien näh-
tävyyksien liepeiltä. Vain sata-
kunta metriä Piazza Navonasta 
sijaitseva Cul de Sac on kuiten-
kin virkistävä poikkeus: mait-
tavaa ja kekseliästä ruokaa tar-
joileva pikkuravintola, jolla on 
hengästyttävä viinilista.

Yli 1 500 nimikettä sisältä-
vä nide kattaa rivikaupalla Pie-
monten ja Toscanan huippuja 
sekä nimekkäitä burgunderei-
ta. Etenkin Nebbiolo-rypä- 
leen ystäviä hemmotellaan, sil-
lä listalla vilahtelee tunnettuja 
baroloja muun muassa Roag-
nalta, Giacomo Conternolta ja 
Roberto Voerziolta.

Pieteetillä palvelevan, al-
kuun hieman tiukanoloisen 
Marcon suosituksesta kokei-
lemme jänisragùn kyytipojak-
si luonnonmukaisesti viljeltyä 
Lazion punaista. Maakunta-
han ei ole järin tunnettu vii-
neistään, mutta suodattamaton 
Syrah-viini yllättää positiivi-
sesti. Taivaallisen mehevä jänö 
vetää sanattomaksi.

ENOTECA CUL DE SAC, PIAZZA DI 
PASQUINO 73. MA–SU 12–00.30.
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aikaa palvella. 
Vielä alkuvuodesta 
ravintolassa on väljää, 
mutta kesällä se on 
tupaten täysi. Pöytiä on 
vain parikymmentä ja 
terassikin on pieni.
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HILLITTY 
KLASSIKKO

Hektisen Terminin rautatie-
aseman lähikortteleissa sijait-
seva Trimani Wine Bar hur-
maa tyyneydellään.

Lounaalla ravintolan kan-
soittavat bisnestä ja politiikkaa 
puivat pukumiehet. Trimaniin 
on kuitenkin mukava poike-
ta kuplille: listalta löytyy peräti 
kuusi erilaista italialaista kuo-
huviiniä laseittain. Enrico Gat-
tin täysin kuivaa Franciacorta 
Naturea täydentävät herkulli-
set sitruunankuorella ja fenko-
linsiemenillä marinoidut oliivit. 
Pienempään nälkään kannattaa 
haukata myös Trimanin erin-
omaisia juustoja tai ostereita. 

Kuplien jatkoksi tarjoili-
ja ehdottaa Ylä-Piemonten pu-
naviiniä. Erittäin aromaattinen, 
hapokas ja nuorekkaan jäntevä 
Vallana Spanna Colline Nova-
resi 2008 on kiinnostava tutta-
vuus. Vaikka lounasaika päättyy 
nimellisesti kolmelta, lasillisen-
sa saa nauttia rauhassa loppuun. 

TRIMANI IL WINE BAR, VIA CERNAIA 37/B. 
METRO (A): REPUBBLICA, 
(B): CASTRO PRETORIO.
MA–LA 11.30–15 JA 17.30–24.
TRIMANI – VINAI IN ROMA DAL 1821, VIA 
GOITO 20. MA–LA 09–20.30.

TUNNELMAA 
TRASTEVERESSA
Juuri ennen Tiber-joen ylittä-
vää siltaa avautuu yksi Traste-
veren alueen kivoimmista illan-
viettopaikoista, Piazza Giuditta 
Tavani Arquati. Aukion kulmas-
sa sijaitseva piskuinen Vin Alleg-
ro huokuu tunnelmaa, ja palvelu 
on erittäin ystävällistä. Ravinto-
la tarjoaa laseittain pitkälti tois-
takymmentä saapasmaan viiniä. 
Pulloittain myytävien italialais-
ten viinien lista on varsin katta-
va, ja hartaan viininystävän ma-
kuun löytyy muitakin helmiä, 
kuten Krugin samppanjaa, eri-
ikäisiä rommeja sekä korkealaa-
tuisia grappoja. Myös cocktailit 
ovat kokeilemisen arvoisia.

Vin Allegron bruschettat 
(2–3 e) ovat taivaallisia, samoin 
bresaola- ja savulohiantipastot. 
Happy hour on päivittäin kello 
18–20, ja silloin tarjoillaan tois-
takymmentä ruokalajia buffet-
pöydästä. Kesäkuukausina baa-
rin edusta kerää leegioittain 
iloisesti pulputtavia italialaisia, 
ja keskitalvellakin sitkeimmät 
istuskelevat ulkopöydissä. 

VINALLEGRO, PIAZZA GIUDITTA TAVANI 
ARQUATI 114. RAITIOVAUNU: BELLI.
MA–SU 11–02.

Tyylikäs. Eleettömästi 
sisustettu ja valoisa baari 
on kuin tehty rauhalliseen 
keskusteluun. Naapurista 
löytyy Rooman vanhin 
viiniputiikki, vuodesta 1821 
toiminut Trimani.

Rento. Vin Allegrossa ei 
tärkeillä. Jos pöydät ovat 
tupaten täynnä, istahda 
baaritiskin ääreen ja anna 
henkilökunnan valita viini 
puolestasi.
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Il Goccetto. Ruuhkaisen 
Corso Vittorio Emanuele II:n 
rauhalliselta sivukadulta löy-
tyvä kodikkaan rustiikki Il 
Goccetto tarjoaa huiman va-
likoiman laatuviinejä. Noin 
tuhannen nimekkeen valikoi-
masta löytyvät niin supertos-
canalaiset ja huippuchiantit 
kuin Barolon ja Barbarescon 
ykköspalstojen viinit. Omis-
taja Sergio tuntee hyllynsä 
läpikotaisin. Laseittainkin saa 
noin 30 viiniä (alkaen 3,50 e). 
Tiskillä törmää todennäköi-
sesti myös viehättävän aito-
roomalaiseen elämöintiin, sil-
lä enemmistö työntekijöistä 
on samaa perhettä.

VIA DEI BANCH VECCHI 14

Enoteca Ai Tre Scalini. 
Viehättävän Montin kaupun-
ginosan sydämessä sijaitse-
va, jo vuodesta 1895 palvel-
lut Enoteca Ai Tre Scalini on 
Rooman suosituimpia koh-
taamispaikkoja. Se tarjoaa 
kattavan, fiksusti hinnoitel-
lun viinilistan sekä kivoja vii-
nejä laseittain pääosin 4–6 
euron hintaan. Henkilökunta 
osaa asiansa ja on ilo silmälle. 
Runsaat, erinomaiset annok-

set niin lounas- kuin illallisai-
kaan sekä herkullisia antipas-
to-lajitelmia pikkunälkään. 

VIA PANISPERNA 251
AUKI PÄIVITTÄIN 12.30–01.

Enoteca Trastevere. 
Trasteveren turistisydämen, 
Via della Lungaretta -kadun 
puolivälissä sijaitsee mukava 
enoteca. Astu sisään ja kysy 
Andreaa, sillä syntyperäinen 
kaupunginosan kasvatti häi-
käisee viinitietämyksellään. 
Viinilistaa ei ole, vaan viini 
etsitään 350 pullon valikoi-
masta toiveidesi perusteel-
la. Lämpölamppujen ansiosta 
ulkona tarkenee siemailla tal-
vellakin. Auki kesäviikonlop-
puisin aamukolmeen. Myös 
ruokaa saa myöhään, joten 
moni palaa tänne pitkäksi ve-
nähtäneen Trastevere-illan 
päätteeksi. 

VIA DELLA LUNGARETTA 86

American Bar. Vanhanai-
kaista charmia huokuvan Ho-
tel Forum Roma -hotellin kat-
toterassibaariin kannattaa 
poiketa pimeän tullen kah-
destakin syystä. Näköalat yli 

Forum Romanumin ovat hur-
maavat. Lisäksi serviisi on en-
siluokkaista. Tilaa vaikkapa 
lasi Veuve Clicquot’ta ja nau-
ti valkeaan smokkiin pukeu-
tuneen Pao lon tarinoinnista 
ihaillen samalla iltavalaistu-
ja raunioita sekä historialli-
sia rakennuksia. Kattobaari 
on avoinna maaliskuusta lo-
kakuuhun.

VIA TOR DE’ CONTI 25–30

Bar San Calisto. Jos vii-
nin lipittäminen ja analysoin-
ti alkaa uuvuttaa, mikään ei 
virkistä paremmin kuin parin 
euron kylmä iso Peroni-olut 
legendaarisen Calisto-baarin 
terassilla. Pienessä ja elämää 
sykkivässä baarissa sekoittu-
vat paikalliset kaveriporukat, 
tapajuopot, futisfanit sekä 
kulmakunnan innokkaasti 
sauhutteleva älymystö. Täpö-
täydellä terassilla vierähtää 
helposti tunti jos toinenkin. 
Kokeile myös baarin mauk-
kaita jäätelöitä.

PIAZZA DI SAN CALISTO, 1

enoteca casa bleve. Kun 
viinilista kattaa toistatuhatta 
nimekettä ja lautasella höyryää 
kaupungin paras cacio al pepe 
-pasta, lyhyeksi aiottu lounas 
Casa Blevessä venähtää kah-
teen tuntiin. Majesteettisen 
kaunis pylväiden rytmittämä 
ruokasali, maukkaat ja kook-
kaat annokset, ensiluokkainen 
serviisi. Todellinen herkutte-
lijan keidas keskellä hektisin-
tä turisti-Roomaa. Ei huokeim-
masta päästä, mutta jokaisen 
viininystävän must-kohde.

VIA DEL TEATRO VALLE 48

Remigio Champagne e 
Vino. Jos kuplahammasta ko-
lottaa ja turistipaljous uuvut-
taa, hurauta metrolla Furio 
Camillon asemalle. Ranskalai-
siin pienviljelijöihin ja natural-
viineihin keskittynyt Remigio 
on samppanjanystävän taivas: 
listalla tasokkaita vigneron-
samppanjoita muun muassa 
Georges Lavalilta, Ulysse Col-
linilta, Andre Beaufort’lta, Ma-
rie-Courtinilta ja Marguet’lta, 
joistain myös vanhempia vuo-
sikertoja.

VIA SANTA MARIA AUSILIATRICE 15

KOKEILE MYÖS NÄITÄ

IKUINEN 
OLUTKEIDAS

l'Oasi della Birra on toimi-
nut Testaccion työläiskaupun-
ginosan keskusaukion laidalla 
jo sadan vuoden ajan. Paikkaa 
luotsaava, charmantisti har-
maantunut Orezio Palombi on 
alkuperäisiä testacciolaisia – 
ja ravintoloitsija jo neljännessä 
sukupolvessa. Anna-vaimo hoi-
taa kassaa, poika Marco taitei-
lee viinikuormaa ylähyllyille. 

Valikoima kattaa viitisen-
sataa olutta ympäri maailmaa. 
Italialaisten käsityöläistuotta-
jien oluita on toistakymmentä. 
Toscanalaisen Birrificio Math 
-panimon La 10 Imperia IPA 
vie vannoutuneen India Pale 
Ale -fanin kielen mennessään. 
Viinihyllyt puolestaan not-
kuvat monenmoisia herkkuja 
vuosikertafranciacortasta Pie-
monten klassikoihin. 

After work -aikaan paik-
ka kuhisee. Takatilan vanhaan 
baariin katettu buffetti (klo 
16.30–19.30) notkuu pastaa, ri-
sottoa, makkaroita, marinoitu-
ja kasviksia sekä juustoja. Kym-
pillä saa syödä niin paljon kuin 
jaksaa, ja hinta sisältää lasin vii-
niä tai oluen. Illallinen katetaan 
erikseen.

L’OASI DELLA BIRRA, PIAZZA TESTACCIO 
38/41. RAITIOVAUNU (3): MARMORATA-
GELSOMINI.
MA–SU 16.30–01.30.

oluen ystäville. 
Orezio Palombin 

perheineen pyörittämä 
L'Oasi della Birra on 

Rooman paras paikka 
tutustua pientuottajien 

olutkirjoon.

Varaa valita. Il Gossetton 
tuhannen viinin valikoimassa 

riittää maisteltavaa.


