ALKUUN
Etanat

PÄÄRUOAT
9,20 €

Valkosipulivoissa haudutettuja etanoita ja
maalaisleipää (L)

Katkarapu & siianmäti

Porsaanniska

16,20 €

Rapeaksi paistettua, yön yli haudutettua
porsaanniskaa, sieni-perunapaistos,
omenahilloketta ja calvados-kastiketta (L, G)

9,40 €

Käsinkuorittuja katkarapuja, siianmätiä ja sitruunacrème fraîchea saaristolaisleivällä (L)

Kasvis

Vuohenjuustosalaatti

Kirjolohi

12,50 / 18,50 €

17,20 €

Kasvismoussakaa ja kurkku-jogurttikastiketta (L, G)

17,90 €

Vuohenjuustoa, punajuurta, auringonkukansiemeniä
ja marinoitua punasipulia (G)

Paistettua kirjolohta, ruohosipuliperunoita ja
rapukastiketta (L, G)

Metsäsienikeitto

Poronkäristys

8,60 / 12,60 €

Kermainen metsäsienikeitto ja espressovaahtoa (L, G)

26,00 €

Pitkään haudutettua perinteistä lappilaista
poronkäristystä, puikulamuusia, sokeripuolukoita
ja etikkakurkkuja (L, G)

Pippuripihvi 180g

34,50 €

Jaloviinalla liekitetty kotimainen sisäfileepihvi,
Jaloviina-pippurikastiketta, paahdettuja juureksia
ja perunoita (L, G)

LASTEN (ALLE 13-V.)

ANNOSKOKO LISTALTA
PUOLEEN HINTAAN

(L) = Laktoositon (G) = Gluteeniton

Ruokamme saattavat sisältää allergeeneja. Lisätietoa henkilökunnalta.

RENNOT
SUOSIKIT

VOIT VALITA HAMPURILAISEESI

MYÖS GLUTEENITTOMAN
SÄMPYLÄN.

Classic Caesar

10,40 / 14,40 €

Romainealaattia, krutonkeja, parmesaanilastuja ja
caesarkastiketta (L)

Lisää
Käsinkuorittuja katkarapuja
Grillattua kananrintaa

5,90 €
5,90 €

Club Sandwich

17,80 €

Klassikko meidän tapaan: grillattua kananrintaa,
kiviarinalla paistettua maalaisleipää, majoneesia,
avokadosalsaa, kananmunaa, rapeaa pekonia,
tomaattia ja ranskalaisia perunoita (L)

Beyond Burger

JÄLKIRUOAT
Classic Trifle

17,80 €

100 % kasvipohjainen burger vegaanitäytteillä:
juusto, chimichurrimajoneesi, raikas salaatti,
tomaatti ja pikkelöity sipuli. Tarjoillaan ranskalaisten
ja chimichurri-majoneesidipin kera. (L)

Tyrni & lakritsi

17,80 €

Grillattu kotimainen Black Angus -hampurilaispihvi,
luomubriossisämpylä, omaa
hampurilaiskastikettamme, kypsytettyä
cheddarjuustoa ja ranskalaisia perunoita (L)

Jäätelöpallo

Lisää

(L) = Laktoositon (G) = Gluteeniton

1,90 €
1,00 €

8,90 €

Lämmin suklaafondant, vadelmaparfait, marinoituja
vadelmia ja vadelmamelbaa (L)

Vanilja-, suklaa-, mansikkajäätelö (G),
vadelmasorbet (L)
Pekonia (L, G)
Sinihomejuustoa (G)

8,00 €

Tyrnipannacotta ja lakritsimoussea (L, G)

Suklaa & vadelma
Classic Burger

6,00 €

Kevyttä ja kuohkeaa suklaamoussea,
mascarponemoussea, marenkia, keksinpaloja,
mansikoita ja banaania (G)

Lisää á 0,80 €
Kinuskia
Suklaakastiketta
Marenkia
Keksimuruja

Ruokamme saattavat sisältää allergeeneja. Lisätietoa henkilökunnalta.

3,20 €

AULANGON
PIHVIMENU

AULANGON
KALAMENU

Etanat

Katkarapu & siianmäti

Valkosipulivoissa haudutettuja etanoita ja
maalaisleipää (L)

Käsinkuorittuja katkarapuja, siianmätiä ja sitruunacrème fraîchea saaristolaisleivällä (L)

Pippuripihvi 180g

Kirjolohi

Jaloviinalla liekitetty kotimainen sisäfileepihvi,
Jaloviina-pippurikastiketta, paahdettuja juureksia
ja perunoita (L, G)

Paistettua kirjolohta, ruohosipuliperunoita ja
rapukastiketta (L, G)

Tyrni & lakritsi
Suklaa & vadelma

Tyrnipannacotta ja lakritsimoussea (L, G)

Lämmin suklaafondant, vadelmaparfait, marinoituja
vadelmia ja vadelmamelbaa (L)

35 €
50 €

HELPPO VALINTA

HERKUTTELUUN

(L) = Laktoositon (G) = Gluteeniton

Ruokamme saattavat sisältää allergeeneja. Lisätietoa henkilökunnalta.

