RUOKALISTA 1/2017
| MENUT |
TALA-MENU

39,40 €

Pohjalainen vihersalaatti

L,G
Haudutettuja pohjalaisia juureksia, kurkkurelissiä,
kirsikkatomaatteja, raikasta salaattia ja herukkavinaigrettea

Paahdettua lohta

L,G
Paahdettua merilohta, hernemajoneesia, savulanttupyreetä, paahdettuja
pohjalaisia juures- ja perunapölkkyjä, paistettuja siitakesieniä ja lehtikaalia

Omenaa ja mustaherukkaa

L,G
Raikasta pitkään haudutettua omenaterriiniä, omenamarmeladia,
kinuskimoussea, mustaherukkaa ja mantelikrokanttia

AALTO-MENU

47,60 €

Härkää ja leipäjuustoa

L,G
Riimisuolattua Atrian kotimaista härän sisäfileetä, pariloitua
Juustoportin leipäjuustoa, kirsikkageeliä, jyvänäkkäriä ja tuoreita yrttejä

Paistettua kuhaa

L,G
Runsaassa voissa paistettua kuhaa Lappajärvestä, valkoviinikastiketta,
porkkanapyreetä, perunafondantteja, paistettuja siitakesieniä ja lehtikaalia

Salmiakkikakkua ja tyrniä

VL
Ilmajoen Namituvan Pöyröön puluverista valmistettua
salmiakkikakkua, salmiakkimoussea, tyrnikastiketta,
vanhanajan vaniljajäätelöä, marinoituja marjoja ja mantelikrokanttia

VÄLIJUUSTOT
Juustolajitelma

8,50 €
Päivän valikoima juustoja meiltä ja maailmalta, hilloketta ja talon näkkäriä
Kolmen ruokalajin menuun, tarjoillaan pääruoan ja jälkiruoan välissä

SUOMI 100-MENU

49,00 €

”ARJESTA JUHLA YHDESSÄ”

Kartanon makuja

L,G

(annos tarjoillaan yhdessä jaettavaksi jos useampi ruokailija)

Riimisuolattua Atrian naudan sisäfileetä, sitrusgraavattua Lappajärven siikaa,
pariloitua Juustoportin leipäjuustoa, hernemajoneesia, haudutettuja pohjalaisia
juureksia, kurkkurelissiä, jyvänäkkäriä ja kirsikkageeliä

Possua kahdella tapaa

L,G
Pariloitua Atrian porsaan sisäfileetä ja glaseerattua ylikypsää
porsaankylkeä, paistinkastiketta, savulanttupyreetä, mehustettuja
puolukoita, maalaisperunoita sekä paistettua juureksia

Vadelmaparfait ja kinuskia

L,G
Uppalassa valmistettua vadelmajäädykettä, kinuskimoussea,
vadelmakastiketta, kaura-pähkinämysliä, kaurakeksiä ja kuivattua marenkia
Jokaisesta Suomi 100 -menusta lahjoitetaan Tukikummit ry:lle 1€ nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn.
Perheen yhteisessä ruokailussa lapset ruokailevat puoleen hintaan (lastenlistan annoksen), jos joku
seurueessa nauttii menun.

RUOKAPROVINSSI-MENU
Suppilovahverokeittoa

49,60 €

L,(G-pyydettäessä)
Lähimetsien suppilovahveroista valmistettua täyteläistä keittoa,
paahdettua herefordin savupaistia Kauhajoelta, kuivattua mustaherukkaa ja
Uppalan perinteisellä reseptillä juureen leivottua ruisleipää

Karitsaa ja puolukkaa

L,G
Matalalämmössä mureaksi haudutettua pohjalaista karitsan
entrecotea, roseeksi paistettua karitsan ulkofileetä, puolukkakastiketta, porkkanapyreetä, paahdettuja juures- ja perunapölkkyjä
sekä paistettuja siitakesieniä ja lehtikaalia

Uppalan suklaafondantti

VL,G
Vastapaistettu täyteläinen suklaafondantti, Vanhanajan vaniljajäätelöä,
tyrnikastiketta, paahdettua kaura-pähkinämysliä ja kuivattua marenkia

| ALKURUOAT |

Pohjalainen vihersalaatti

L,G
Raikasta salaattia, haudutettuja pohjalaisia juureksia,
kurkkurelissiä, kirsikkatomaatteja ja herukkavinaigrettea

6,90 €

Suppilovahverokeittoa

L,(G-pyydettäessä)
10,80 €
Lähimetsien suppilovahveroista valmistettua täyteläistä keittoa,
paahdettua herefordin savupaistia Kauhajoelta, kuivattua mustaherukkaa ja
Uppalan perinteisellä reseptillä juureen leivottua ruisleipää

Sitrusgraavattua siikaa

L,G
Sitrusgraavattua siikaa Lappajärvestä, haudutettuja juureksia,
hernemajoneesia, kurkkurelissiä ja tuoreita yrttejä

11,40 €

Härkää ja leipäjuustoa

L,G
Riimisuolattua Atrian kotimaista härän sisäfileetä,
pariloitua Juustoportin leipäjuustoa, kirsikkageeliä,
jyvänäkkäriä ja tuoreita yrttejä

11,40 €

Maakunnan makuja

19,80 €

L,G

Yhdelle tai jaettavaksi makuja maakunnasta:
Riimisuolattua Atrian naudan sisäfileetä, sitrusgraavattua Lappajärven
siikaa, pariloitua Juustoportin leipäjuustoa, hernemajoneesia, haudutettuja
pohjalaisia juureksia, kurkkurelissiä, jyvänäkkäriä ja kirsikkageeliä

| PÄÄRUOAT |

KANARUOAT
Broilerisalaatti

L,G
Pariloitua kotimaista Atrian perhetilan broilerin rintafileetä,
haudutettuja pohjalaisia juureksia, kurkkurelissiä, kirsikkatomaattia,
keitettyä kananmunaa Kurikasta, hernemajoneesia, paahdettuja
auringonkukansiemeniä, herukkavinaigrettea ja raikasta salaattia

17,60 €

Perhetilan broileria ja valkosipulia

L,G
19,80 €
Kotimaista Atrian perhetilan broilerin rintafileetä, hillottua valkosipulia
punaviinikastiketta, porkkanapyreetä, paahdettuja pohjalaisia
juures- ja perunapölkkyjä sekä paistettua lehtikaalia

KASVISRUOAT
Savustettua leipäjuustoa

L,G
16,80 €
Savustettua Juustoportin leipäjuustoa, juurespölkkyjä, porkkanapyreetä,
mehustettuja puolukoita sekä paistettuja siitakesieniä ja lehtikaalia

Bataattifalafeli ja juureskvinoa-paistos

VEGAANINEN,G
Uppalassa valmistettua bataattifalafelia, juureskvinoa-paistosta,
sitruuna-jogurttikastiketta sekä paistettuja siitakesieniä ja lehtikaalia

17,40 €

KALARUOAT
Lohisalaatti

L,G
Paahdettua merilohta, haudutettuja pohjalaisia juureksia,
kurkkurelissiä, kirsikkatomaattia, keitettyä kananmunaa
Kurikasta, hernemajoneesia, paahdettuja auringonkukansiemeniä,
herukkavinaigrettea ja raikasta salaattia

19,60 €

Paahdettua lohta

L,G
23,40 €
Paahdettua merilohta, hernemajoneesia, savulanttupyreetä, paahdettuja
pohjalaisia juures- ja perunapölkkyjä, paistettuja siitakesieniä ja lehtikaalia

Paistettua kuhaa

L,G
26,80 €
Runsaassa voissa paistettua Lappajärven kuhaa, valkoviinikastiketta,
porkkanapyreetä, perunafondantteja, paistettuja siitakesieniä ja lehtikaalia

LIHARUOAT
Maalaissalaatti

L,G
Herefordin savupaistia Kauhajoelta, Juustoportin leipäjuustoa,
keitettyä kananmunaa Kurikasta, haudutettuja pohjalaisia juureksia,
kurkkurelissiä, kirsikkatomaattia, hernemajoneesia, paahdettuja
auringonkukansiemeniä, herukkavinaigrettea ja raikasta salaattia

20,60 €

Possua kahdella tapaa

L,G
Pariloitua Atrian porsaan sisäfileetä ja glaseerattua ylikypsää
porsaan kylkeä, paistinkastiketta, savulanttupyreetä, mehustettuja
puolukoita, maalaisperunoita sekä paistettua juureksia

26,60 €

Härkää ja valkosipulia

29,20 €

L,G
300g Rib Eye Steak Atrian hienoimmasta pihvilihasta,
punaviinikastiketta, hillottua valkosipulia, maalaisperunoita
sekä paistettuja pohjalaisia juureksia

Karitsaa ja puolukkaa

L,G
29,60 €
Matalalämmöllä mureaksi haudutettua pohjalaista karitsan
entrecotea, roseeksi paistettua karitsan ulkofileetä, puolukkakastiketta,
porkkanapyreetä, paahdettuja juures- ja perunapölkkyjä sekä
paistettuja siitakesieniä ja lehtikaalia

Uppalan Pippuripihvi

L,G
Pippuroitua kotimaista Atrian takuumureaa naudan sisäfileetä,
Leila´s sinapilla ryhditettyä pippurikastiketta, savulanttupyreetä,
perunafondantteja ja paistettuja pohjalaisia juureksia

33,80 €

| JÄLKIRUOAT |

Omenaa ja mustaherukkaa

L,G
Raikasta pitkään haudutettua omenaterriiniä, omenamarmeladia,
kinuskimoussea, mustaherukkaa ja mantelikrokanttia

10,20 €

Uppalan suklaafondantti

VL,G
Vastapaistettu täyteläinen suklaafondantti, Vanhanajan
vaniljajäätelöä, tyrnikastiketta, paahdettua kaura-pähkinämysliä
ja kuivattua marenkia

10,20 €

Vadelmaparfait ja kinuskia

10,40 €

L,G

Uppalassa valmistettua vadelmajäädykettä,
kinuskimoussea, vadelmakastiketta, kaura-pähkinämysliä,
kaurakeksiä ja kuivattua marenkia

Salmiakkikakkua ja tyrniä

VL
Ilmajoen Namituvan Pöyröön puluverista valmistettua
salmiakkikakkua, salmiakkimoussea, tyrnikastiketta,
vanhanajan vaniljajäätelöä, marinoituja marjoja ja mantelikrokanttia

10,40 €

Juustolajitelma

10,20€

G

Päivän valikoima juustoja meiltä ja maailmalta,
hilloketta ja talon näkkäriä

JÄÄTELÖT
Mansikka- ja suklaajäätelöä

VL,G
Vanhanajan mansikka- ja suklaajäätelöä, suklaakastiketta, marenkia,
kermavaahtoa sekä kaurakeksiä

8,20 €

Vanilja- ja sitruuna-lakritsijäätelöä

8,20 €

G
Vanhanajan vanilja- ja sitruuna-lakritsijäätelöä, kinuskikastiketta
marenkia, kermavaahtoa sekä kaurakeksiä

