RUOKALISTA 3/2017
| MENUT |
AALTO-MENU
Hirvipastramia ja pihlajanmarjaa

51,20 €
L,G

Hirven sisäpaistia, pihlajanmarjahilloa
kauden sieniä ja maa-artisokkaa

Lappajärven kuhaa

L,G
Kuhafileetä, kastike Juustoportin Grand Reserve -juustosta,
puikulaperunaa ja kasviksia

Omenaa ja punaherukkaa

L

Omenaa, punaherukkasorbettia
ja kinuskimoussea

SUOMI 100-MENU

56,80 €

”ARJESTA JUHLA YHDESSÄ ”

Hiillostettua graavisiikaa

L,G

Härkää kahdella tapaa

L,G

Kotimaista siikaa, valikoituja kasviksia ja tilliä

Roseeksi paistettua härän sisäfileetä ja
härän entrecôtea, rosmariinikastiketta,
puikulaperunoita sekä kasviksia

Mustikkaa & kauraa

G

Mustikkaa, kauracrumblea
ja valkosuklaata
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

58,80 €

Keittoa Uppalan tapaan

L,G
Kauden parhaista raaka-aineista valmistettua keittoa ja
itse leivottua jyväleipää

Peuraa ja pihlajanmarjaa

L
Roseeksi paistettua peuranfileetä, rosmariinikastiketta,
spelttirisottoa, pihlajanmarjahilloa ja kasviksia

Suklaafondantti

G, (L-pyydettäessä)

Lämmin suklaafondantti,
luomu vaniljajäätelöä ja punaherukkaa

VÄLIJUUSTOT
Juustolajitelma

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

8,50 €

Palvelun sujuvuuden takaamiseksi suosittelemme pöytäseurueelle yhtenäistä menuvalintaa. Menuja voidaan muokata erityisruokavalioihin sopivaksi.
Tarkemmat tuotetiedot saatte henkilökunnaltamme.

JUOMASUOSITUKSET MENUILLE
Viinipaketti
Olutpaketti

28 €
28 €

| ALKURUOAT |

Salaatti

L,G

Talon raikas alkusalaatti

Keittoa Uppalan tapaan

8,20 €

L,G
Kauden parhaista raaka-aineista valmistettua keittoa ja
itse leivottua jyväleipää

11,80 €

Hiillostettua graavisiikaa

L,G

12,40 €

Hirvipastramia ja pihlajanmarjaa

L,G

12,40 €

Kotimaista siikaa, valikoituja kasviksia ja tilliä

Hirven sisäpaistia, pihlajanmarjahilloa
kauden sieniä ja artisokkaa

| PÄÄRUOAT |

Maalaissalaatti

L,G

Savustettua tofua

VEGAANINEN

18,40 €

L

20,80 €

L,G

25,20 €

Valinnan mukaan:
Hirvipastramia tai pitkään haudutettua kananpojan paistia,
valikoituja kasviksia, tillimajoneesia, kananmunaa Kurikasta,
parmesaani-juustoa, vadelmavinaigrettea ja kurpitsansiemeniä

20,60 €

Tofua, kasviksia, kvinoaa ja chimichurri-kastiketta

Kananpoikaa
Kananpojan paistia, tummaa sienikastiketta,
spelttirisottoa ja kasviksia

Lohta ja tilliä
Merilohta, tilliöljyä ja -majoneesia,
puikulaperunaa ja kasviksia

Lappajärven kuhaa

L,G
Kuhafileetä, kastike Juustoportin Grand Reserve -juustosta,
puikulaperunaa ja kasviksia

27,60 €

Härkää kahdella tapaa

33,20 €

L,G

Roseeksi paistettua härän sisäfileetä ja
härän entrecôtea, rosmariinikastiketta,
puikulaperunoita sekä kasviksia

Peuraa ja pihlajanmarjaa

L
Roseeksi paistettua peuranfileetä, rosmariinikastiketta,
spelttirisottoa, pihlajanmarjahilloa ja kasviksia

36,20 €

| JÄLKIRUOAT |

Mustikkaa & kauraa

G

11,20 €

Suklaafondantti

G, (L-pyydettäessä)

11,80 €

Omenaa ja punaherukkaa

L

12,20 €

Juustolajitelma

G

10,20€

Mustikkaa, kauracrumblea
ja valkosuklaata

Lämmin suklaafondantti,
luomu vaniljajäätelöä ja punaherukkaa

Omenaa, punaherukkasorbettia ja
kinuskimoussea

Päivän valikoima juustoja meiltä ja maailmalta,
hilloketta ja jyväleipää

JÄÄTELÖT
Mansikka- ja suklaajäätelöä

VL,G
Suklaakastiketta, kermavaahtoa sekä kauracrumblea

8,40 €

Vanilja- ja sitruuna-lakritsijäätelöä

8,40 €

G
Vadelmakastiketta, kermavaahtoa sekä kauracrumblea

