To Start or Share
Halloumi G

S h r i m p L*

Paahdettua halloumijuustoa ja kirsikkatomaattimunakoisosalsaa

Käsinkuorittuja katkarapuja, sitruunamajoneesia,
piparjuurta ja paahdettua leipää

Parsnip L, G

Parma M, G

Palsternakkakeittoa, kylmäsavulohta ja marinoituja juureksia

Parmankinkkua sekä mintulla ja sitruunalla maustettua
vesimelonia

Salmon tartar M, G
Lohitartar, kurkkua, inkivääriä ja seesamivinagrettea

1 kpl 6,50 alkuruuaksi
2 kpl 13,00 pääruuaksi
4 kpl 26,00 jaettavaksi

Salads
ROAST Salad L, G
17,90
Fetajuustoa, grillattua sydänsalaattia, vihanneksia, oliiveja ja sitruunavinaigrettea

C a e s a r S a l a d L*
14,60
Romainesalaattia, grillattua foccacciaa, parmesaania ja caesarkastiketta

Add
Crillattua harissalla maustettua kananrintaa L, G 5,50
Käsin kuorittuja katkarapuja L, G 5,50

LASTEN (12-v. asti) ANNOSKOKO
listalta puoleen hintaan.

L: Laktoositon G: Gluteeniton M: Maidoton *: saatavana gluteenittomana. Ruokamme saattavat sisältää allergeenejä .

Main
Melanzane L, G

Risotto L, G

21,20
Buffalomozzarellalla ja pestolla kuorrutettu munakoisoparmesanpaistos Roastin tapaan

21,20
Sitruuna-sahramirisottoa, grillattua fenkolia,
portobellosieniä ja gremolataa

Seafood Ragout L

Salmon L, G

23,80
Klassinen kala-äyriäispata: lohta, katkarapuja,
sinisimpukoita ja vihanneksia mausteisessa
bouillabaisseliemessä, aiolia ja grillattua levainleipää

27,20
Paahdettua lohta, tomaatti-voikastiketta,
pistaasi-mozzarella-arancini, grillattua sydänsalaattia ja
gremolataa

Chicken L

Pork L, G

24,20
Harissalla maustettua ja grillattua kananrintaa, fetajuustokesäkurpitsatortilla ja mojorojokastiketta

19,80
Chimichurrilla maustettua ylikypsää porsaanniskaa,
bearnaisekastiketta, aasialainen kukkakaali-fenkolislaw ja
ranskalaisia perunoita

Lamb L, G
23,20
Pitkään juuresten, chorizon ja tomaatin kanssa haudutettua
karitsanniskaa, aiolia, uunissa paahdettuja perunoita ja
broccolinia

Sirloin L, G
33,40
Grillattu ulkofileepihvi mehevöittävällä makurasvalla,
valkosipuliconfitilla ja hapankermalla maustettua
perunapyreetä, uunissa paahdettuja vihanneksia ja
madeirakastiketta

Snacks
R O A S T B u r g e r L*

P o r t o b e l l o B u r g e r L*

20,50
Laavakivillä grillattu 200g Black Angus -hampurilaispihvi,
kypsytettyä cheddaria, savuchilimajoneesia, chimchurritomaattisalsaa ja karamellisoitua sipulia

20,50
Grillattua portobellosientä, vegaanista aiolia, chimchurritomaattisalsaa ja kukkakaali- fenkolislaw

B B Q P o r k S a n d w i c h*

Kaikki burgerimme
tarjoillaan ranskalaisten
perunoiden tai puutarhasalaatin kera.

19,80
Savubarbecuella maustettua ylikypsää porsaanniskaa,
tomaattisalsaa, karamellisoitua sipulia ja mojorojokastiketta

L: Laktoositon G: Gluteeniton M: Maidoton *: saatavana gluteenittomana. Ruokamme saattavat sisältää allergeenejä .

Desserts
Irish Brulè L, G
10,40
Irish Cream -liköörillä maustettu paahtovanukas ja pistaasijäätelöä

Lemon Pie L
9,80
Roastin ranskalainen sitruunapiirakka, mansikkacoulis ja kermavaahtoa

Chocolate L, G
10,40
Tummaa suklaamoussea, passionhedelmäkreemiä ja marenkicrumble

Ice Cream
4,00
Kysy tarjoilijalta vaihtoehdoista.

MAKSA SCANDIC FRIENDS -PISTEILLÄ
Scandic Friends -jäsenenä voit maksaa koko laskun tai osan siitä pisteillä.
Lisää ostokset huonelaskullesi ja maksa pisteillä uloskirjautuessa.
(Ei koske väkevää alkoholia.)

L: Laktoositon G: Gluteeniton M: Maidoton *: saatavana gluteenittomana. Ruokamme saattavat sisältää allergeenejä .

