
L = laktoositon            Veg = vegaani   G = gluteeniton
M = maidoton    veg* = saatavana myös g* = saatavana myös
m* = saatavana maidottomana              vegaanina          gluteenittomana

Menu

Lapakset®        M,G
Lajitelma Lappilaisia alkupaloja sesongin mukaan.  
Annos sopii erinomaisesti kahdelle jaettavaksi!

Fenkolisuolattua hiillostettua siikaa   L,G
Sieniä ja pieni salaatti

Punajuuri-carpaccio      M,G,Veg
Rosmariiniöljyä, pieni yrttisalaatti, balsamicoa

Kermainen tattikeitto      L,G,m*
Paistettua tattia ja päärynää

Perinteinen lohikeitto      L, g*
Saaristolaisleipää

Vihreä salaatti       M,G,Veg
Viinisuolaheinää, jäävuorisalaattia, rucolaa,  
kurkkua, tomaattia ja paahdettuja siemeniä

Tuunaa salaatista tuhdimpaa:

 Vuohenjuustosalaatti     L,G
 Vuohenjuustoa ja kirsikkahilloketta

 Kylmäsavulohisalaatti    L,G
 Kylmäsavulohta

 Kanasalaatti      L,G
 Pariloitua broileria

25,00 €

 

16,00 €

10,00 €

15,00 €

15,00 €

8,50 €

 

13,50 €

13,50 €

13,50 €

Alkuruokia



L = laktoositon            Veg = vegaani   G = gluteeniton
M = maidoton    veg* = saatavana myös g* = saatavana myös
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Menu

Savuporoa ja tuorepastaa     L,g*
Kylmäsavuporoa, tuorepastaa, tattikermakastiketta,  
parmesanjuustoa ja karpalo-gremolataa

Kylmäsavulohta ja tuorepastaa    L,g*
Kylmäsavulohta, tuorepastaa ja sitruskermakastiketta

Kantarellirisotto       L,G,veg*,m*
Kantarellia ja parmesanjuustoa

16,00 €

 

18,00 €

22,00 €

Pastat & Risotot

Ruiskuorrutettua kotimaista ahventa   L,g*
Sitrusvoikastiketta, lehtikaali-sienipaistosta ja juuresperunapyree

Paahdettua jäämeren lohta ja rapukastiketta M,G
Puikulamuffini, paistettuja säräjuureksia ja lehtikaalia

Paprikatournedos      M,G,Veg
Kikhernetäytettä, tomaattikastiketta ja juurespyree

Maissikuorrutettua kanaa     L,G
Herkullinen klassikko! Maalaisranskalaisia, savujuustokastiketta,  
paistettuja papuja ja kirsikkatomaatteja

Poronkäristystä ja pottuvoita    L,G
Puolukkaa ja suolakurkkua

Pääruokia

22,00 €

19,00 €

16,00 €

18,00 €

 

28,00 €
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Menu

Poroa kahdella tapaa     L,G,m*
Poron ulkofilee ja porobratwurstia, savutattikastiketta, perunagratiinia, 
paahdettu selleripyree, säräjuureksia ja lehtikaalia

Bratwurst sisältää possua

Naudan pippuripihvi      L,G
Sisäfilee 180 g, pippurikastiketta, paistettua kirsikkatomaattia,  
papuja ja valkosipuliperunoita

Tässä on potkua!

Talon burgeri       L,g*
Naudan täyslihapihvi, kylmäsavuporomajoneesia, cheddar-juustoa, 
marinoitua punasipulia, salaattia, tomaattia ja ranskalaiset

Talon lehtipihvi       L,G
Maustevoita tuoreesta valkosipulista ja maalaisranskalaisia

Lisäkevaihtoehtoja

 Sieni-lehtikaalipaistos

 Säräjuurekset

 Juurespyree

 Papuja ja kirsikkatomaattia

39,00 €

 

39,00 €

 

18,50 €

 

22,00 €

4,50 €

Annokset, jotka on merkitty laktoosittomiksi tai gluteenittomiksi valmistetaan 
laktoosittomista ja gluteenittomista raaka-aineista tiloissa, joissa käsitellään 
myös niitä sisältäviä ruoka-aineita. 

Tarkempia tietoja allergeeneista saat henkilökunnalta.

Pääruokia
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Ihan ite tehty suklaakakku     L,G
Suklaakakkua, veriappelsiinivaahtoa, valkosuklaamysliä,  
marenkia ja marinoituja marjoja

Santa’s Cheesecake      L,G
Juustokakkua purkissa, hillageeliä, piparicrumble

Crème Brulée marjatwistillä     L,G
Crème Brulée ja marjageeliä

Veriappelsiinisorbetti      M,G,Veg

Lumipallon korvikkeita     L,G
Jäätelöpallo. Makuvaihtoehdot: vanilja, mansikka tai suklaa

10,00 €

 

10,00 €

10,00 €

3,50 €

3,50 €

Jälkiruokia

Santa’s coffee  4,50 €

½ kahvi 
½ kaakao 
piparimaustetta 
kermafloat

Kaakao   3,00 €

Glögi    3,50 €
 

Kaakao ja glögi saatavana  
myös terästettynä

Irish coffee   9,00 €

4 cl Jameson whiskey 
kahvi 
fariinisokeri 
kermafloat

Monte Cristo   9,00 €

2 cl Kahlua 
2 cl Cointreau 
kahvi 
kermafloat 
appelsiinin kuorta

Fernet Branca   8,30 €


