
3,90 € kpl / pc. Minimi/minimum 10 kpl/pc / Laatu/quality 



Siikli-perunaa ja marinoitua punasipulia 
”Siikli” potatoes with marinated red onion 

Pippuripaahdettua lohta ja pikkelöityjä kasviksia 
Pepper roasted salmon with pickled vegetables 

Katkarapu skagen ja piparjuurta 
Shrimp Skagen with horseradish 

Vihersalaattia ja yrttivinegrette 
Green salad with herb vinaigrette 

Paahdettua punajuurta, vuohenjuustoa, pinjansiemeniä ja balsamicoa 
Roast beetroot, goat cheese and pine nuts with balsamico 

Mausteisia kanavartaita ja seesamkastiketta 
Spicy chicken skewer with sesame dressing 

Härkäpastramia ja maalaissalaattia 
Beef pastrami with country style salad 

Leipävalikoima ja meijerivoita 
Assortment of bread with dairy butter 

Valkosuklaa-pannacottaa ja vadelmaa 
White chocolate panna cotta with raspberries 
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Paistettua siikaa ja kermaista jokirapukastiketta 
Pan fried whitefish with creamy crayfish sauce 

tai / or 

Karitsan paahtopaistia ja tummaa tattikastiketta 
Roasted lamb with dark cep sauce 
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(tarjoillaan pöytiin / served to the table) 

Paistettua siikaa ja kermaista jokirapukastiketta 
Pan fried whitefish with creamy crayfish sauce 

tai / or 

Karitsan paahtopaistia ja tummaa tattikastiketta 
Roasted lamb with dark cep sauce 



Siikaa, marinoitua kurkkua ja tilliä 
Whitefish with marinated cucumber and dill 

*** 
Timjamivoissa paistettua karitsan paahtopaistia ja tummaa tattikastiketta 

Roast beef of lamb with thyme and cep sauce 

*** 
Porkkanakakkua ja valkosuklaata 
Carrot cake with white chocolate 

Vasikanpaistia ja sipulipyreetä 
Roast veal with onion purée 

*** 
Paistettua siikaa ja kermaista jokirapukastiketta 
Pan fried whitefish with creamy crayfish sauce 

*** 
Pähkinäsuklaakakkua ja vaniljajäätelöä 

Chocolate nut cake with vanilla ice cream 




