AlkuUn &
jaetTavaksi
KYLMÄSAVULOHI(L)

SalaAtit & keitot
LOHIKEITTO (L)

11,90 / 15,90

Haudutettua lohta, tilli-kermalientä ja
perunaa ja sipulia

9,80/17,60

Paahdettua kylmäsavulohta, grillattua
perunarieskaa, sitruunaverbenamajoneesia ja
marinoitua sipulia

GRUYÈRESALAATTI (L)

RAPUBRIOSSI

CAESAR (L)
10,70 / 14,70 (8,20 / 11,20)

(L)

10,20/18,40

Käsinkuorittuja katkarapuja,
sitruunajogurttia, marinoitua punasipulia,
siianmätiä, tillipyreetä ja rapeita
juureslastuja paahdetulla briossilla

13,50 / 19,50

Gruyére-juustolastuja, omenaa, paahdettuja
juureksia ja vadelmavinaigretteä

Romainesalaattia, paahdettuja krutonkeja,
parmesaania ja caesarkastiketta

LISÄÄ
PASTRAM (L,G)

8,90/ 16,00

Härkäpastramia, waldorfinsalaattia ja
hasselpähkinäsiirappia

VUOHENJUUSTO (L,G)

Käsinkuorittuja katkarapuja (L,G) 5,90
Grillattua kananrintaa (L,G) 5,90

8,60/17,60

Vuohenjuustomoussea, punaherukkavinaigretteä ja näkkileipää

MAKSA SCANDIC FRIENDS -PISTEILlÄ
Scandic Friends -jäsenenä voit nyt maksaa
koko laskun tai osan siitä pisteillä. Lisää
ostokset huonelaskullesi ja maksa pisteillä
uloskirjautuessa. (Ei koske väkevää
alkoholia.)
Lisätiedot: scandichotels.fi/scandic-friends

SuluisSa Scandic Friends
-kanta-asiakashinta.

Lisäetuna Scandic Friends -jäsenille
Scandic-vesi kuplilla tai ilman maksutta
ruokailun yhteydessä. Edut eivät ole
yhdistettävissä muihin alennuksiin.

G = Gluteeniton
L = Laktoositon
Ruokamme saattavat sisältää allergeeneja. Lisätietoa henkilökunnalta.

PääruUat

renNot suosikit

KASVISLASAGNE (L,G)

18,20

Mozzarellalla ja tomaattikastikkeella
kuorrutettu munakoiso-kesäkurpitsalasagne ja
basilika-kirsikkatomaattisalaattia

SAVULOHI (L,G)

BURGER (L)

18,20 (14,00)

Grillattu kotimainen Black Angus hampurilaispihvi, burgermajoneesia,
kypsytettyä cheddarjuustoa ja ranskalaisia
perunoita

23,00

Miedosti savustettua lohta, appelsiiniporkkanapyreetä ja tilliperunakakkua

KANANRINTA (L,G)

24,50

Ylikypsäksi haudutettua karitsanniskaa,
hiillostettua sipulia, savoijinkaalia,
perunakakkua ja valkosipulikastiketta

PIPPURIHÄRKÄ (L,G)

Pekonia (L,G) 1,90 (1,00)
Sinihomejuustoa (G) 1,00 (0,50)

21,50

Paahdettua kananrintaa, hunajakermakastiketta, herkkutatteja ja
timjamipaahdettuja perunoita

KARITSANNISKA (L,G)

LISÄÄ

29,90 (23,00)

Kotimainen 200 g Angus härän ulkofileepihvi,
kermainen kolmen pippurin kastike,
pekonipapuja ja ranskalaisia perunoita

BEYOND BURGER

(M) 18,20 (14,00)

100 % kasvipohjainen burger
vegaanitäytteillä: juustoa,
vegaanimajoneesia, tomaattia, pikkelöityä
sipulia ja ranskalaisia perunoita

PAHOLAISEN KANALEIPÄ (L)

19,50

Paistettua kananrintaa, aurajuustoa,
bearnaisekastiketta, paholaisen hilloa,
grillattua ananasta ja salaattia
paahtoleivällä

KANA-MOZZARELLA BUCATINI (L)
19,90 (15,30)
Bucatinipastaa, buffalomozzarellaa,
grillattua kananrintaa, kirsikkatomaatteja,
basilikaa ja pinjansiemeniä

LASTEN (ALlE 15-V.)
ANnOSKOKO LISTALTA
PUOLEeN HINTAaN.
TiESITKÖ, ETtÄ VOIT
VALITA HAMPURILAISEeSI
MYÖS GLUTEeNITtOMAN
SÄMPYLÄN?

G = Gluteeniton
L = Laktoositon
Ruokamme saattavat sisältää allergeeneja. Lisätietoa henkilökunnalta.

JÄLKIRUuAT
CHAI BRÛLÉE

(L,G)

menu DUncker 39 €
8,50

PASTRAMI

(L,G)

Chai latte-crème brûlée, kookosjäätelöä ja
matchaa

Härkäpastramia, waldorfinsalaattia ja
hasselpähkinäsiirappia

ROCKY ROAD (L)

SAVULOHI (L,G)

8,50

Suklaabrownie, suolapähkinöitä,
vaahtokarkkeja, suolakinuskia ja
kermavaahtoa

Miedosti savustettua lohta, appelsiiniporkkanapyreetä ja tilliperunakakkua

ROCKY ROAD (L)
JÄÄTELÖPALLO

3,50

Vanilja-, suklaa-, mansikkajäätelö G,
vadelmasorbet L

LISÄÄ

Suklaabrownie, suolapähkinöitä,
vaahtokarkkeja, suolakinuskia ja
kermavaahtoa

0,80

Suklaakastiketta G
Mansikkahilloa L,G
Kinuskia G
Pähkinöitä L,G
Marenkia L,G

maistuisiko KUPpI KAHVIA?
Kahvimme on vastuullisesti tuotettua
Reilun kaupan luomukahvia.

G = Gluteeniton
L = Laktoositon
Ruokamme saattavat sisältää allergeeneja. Lisätietoa henkilökunnalta.

