ALKURUOAT APPETIZERS

Talon leipää

3,90 €

Vihersalaatti VL

6,50 €

House Bread.

Talon leipää. Green Salad with house bread.

Kanasalaatti

10,00 €

Valkosipulietanat VL

10,00 €

Korvasienikeitto VL

12,50 €

Tunturin porosalaatti VL, G

10,00 €

Vihersalaattia, kanaa ja talon leipää
Green salad with chicken and house bread
Talon leipää. Snails in garlic butter with house bread.
Paahdettua tummaa leipää.
Morel mushroom soup with roasted dark bread.
Salaattia, poronpaistia, punasipulihilloketta ja yrttiöljyä
Green salad with reindeer roast, red onion compote and herb oil

Perunan vaihto – potatoes of your choice 1 €
VL=vähälaktoosinen – Low lactose
G=gluteeniton – Gluten-free
Saatavilla myös gluteenitonta leipää – Gluten-free bread also available
Lisätietoja tarjoiltavista annoksista sekä niiden sisältämistä allergioita ja intoleransseja aiheuttavista
aineista ja tuotteista saa pyydettäessä henkilökunnalta. (Elintarviketietoasetus EU N:o 1169/2011).
You can ask the staff for more information on the dishes and ingredients and products that may
cause allergies or intolerances. (Food Information Regulation EU No 1169/2011).

PÄÄRUOAT MAIN COURSES

Kasvispastaa

16,50 €

Kanapastaa VL

18,50 €

Paahdettua nieriää VL, G

23,50 €

Grillipihvi VL, G

26,50 €

Poronkäristys VL, G

24,00 €

Syöteburger VL

14,00 €

Kurpitsalla täytettyä ravioli pastaa ja yrttiöljyä
Pumpkin stuffed ravioli with herb oil.
Kananfilettä, tomaatti-basilikakastiketta ja tagliatelle pastaa
Chicken fillet with tagliatelle pasta and tomato and basil sauce
Ruohosipuli-perunapyreetä ja hollandaisekastiketta
Roasted arctic char with chive potato purée and hollandaise sauce
Black Angus härän ulkofileepihvi (180g), maalaisranskalaisia ja maustevoita
Black Angus beef steak (180g), country style French fries and herb butter
Perunamuhennosta, puolukoita ja suolakurkkua.
Sauteed reindeer with mashed potatoes, lingonberries and pickles.
Hampurilainen, cheddarjuustokastiketta, salaattia ja chilimajoneesia.
Cheese burger, salad and mayonnaise

JÄLKIRUOAT DESSERTS
Mustikkakakkua

9,00 €

Mansikkasorbettia L,G

6,00 €

Blueberry cake

Strawberry sorbet

Jäätelöannos

3,50 €/pallo/scoup

Jäätelövaihtoehdot: vanilja, mansikka, suklaa ja
pannacotta
Kastikevaihtoehdot: kinuski ja suklaa
Ice Cream Portion
Flavours:Flavours: Vanilla, Strawberry, Chocolate
and Panna Cotta
Sauces: Caramel and Chocolate
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