RUOKALISTA 2/2018

| MENUT |

AALTO MENU

51 €

Maalaisterriiniä

L,G

Terriini ankasta, fasaanista ja porsaasta,
haudutettua päärynää ja marinoituja sieniä

Paistettua kuhaa

L,G

Lehtipersilja-hollandaise, juurespyreetä,
parmesaaniperunaa ja kasviksia

Valkosuklaata

Valkosuklaavanukasta, lakkaa
ja kauraa Ylistarosta

RUOKAPROVINSSI MENU
Siikaa ja omenaa

58 €
L,G

Kevyesti hiillostettua graavisiikaa,
hapankermaa ja tillimajoneesia

Härkää kahdella tapaa

L,G

Sherrykastiketta, lanttupyreetä,
parmesaaniperunaa ja kasviksia

Piimää ja tervaa
Piimäkakkua, terva-kinuskimoussea
ja kermajäätelöä

(pyydettäessä L)

UPPALA MENU

65 €

Keittoa Uppalan tapaan

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

Siikaa ja omenaa

L,G

Kevyesti hiillostettua siikaa,
hapankermaa ja tillimajoneesia

Karitsan karetta ja entrecótea

L,G

Sherrykastiketta, juurespyreetä,
belugalinssejä ja kasviksia

Tyrniä ja lakritsia

L

Tyrniparfait, lakritsia
ja kauraa Ylistarosta

VÄLIJUUSTOT
Juustolajitelma

Päivän valikoima juustoja meiltä ja maailmalta,
hilloketta ja talon näkkäriä
Menukokonaisuuteen 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
Kysy sommelierin suunnittelema viinipaketti valitsemallesi menulle

| ALKURUOAT |

Salaatti

L,G

Talon raikas alkusalaatti

Keittoa Uppalan tapaan

8,50 €

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

12,50 €

Siikaa ja omenaa

L,G

12,50 €

Maalaisterriiniä

L,G

12,50 €

Kevyesti hiillostettua graavisiikaa,
hapankermaa ja tillimajoneesia

Terriini ankasta, fasaanista ja porsaasta,
haudutettua päärynää ja marinoituja sieniä

| PÄÄRUOAT |

Kikhernettä ja linssejä

VEGAANINEN,G
Belugalinssejä, kokonaisena paahdettuja kasviksia,
korianterimajoneesia ja omenaa

20 €

Spelttirisottoa

L

22 €

Hiillostettua lohta

L,G

26 €

Paistettua kuhaa

L,G

28 €

L,G

33 €

L,G

35 €

Pitkään haudutettua härkää,
kasviksia ja marinoituja sieniä

Tillimajoneesia, lanttupyreetä,
siitakesieniä ja kasviksia

Lehtipersilja-hollandaise, juurespyreetä,
parmesaaniperunaa ja kasviksia

Karitsan karetta ja entrecótea
Sherrykastiketta, juurespyreetä,
belugalinssejä ja kasviksia

Härkää kahdella tapaa
Sherrykastiketta, lanttupyreetä,
parmesaaniperunaa ja kasviksia

| JÄLKIRUOAT |

Valkosuklaata

12 €

Valkosuklaavanukasta, lakkaa
ja kauraa Ylistarosta

Piimää ja tervaa

(pyydettäessä L)

Piimäkakkua, terva-kinuskimoussea
ja kermajäätelöä

12 €

Tyrniä ja lakritsia

L

12 €

Juustolajitelma

G

10,50 €

Suklaa- ja kermajäätelöä

G

8,50 €

Punaherukkasorbettia ja kermajäätelöä

G

8,50 €

Tyrniparfait, lakritsia
ja kauraa Ylistarosta

Päivän valikoima juustoja meiltä ja maailmalta,
hilloketta ja jyvänäkkäriä

JÄÄTELÖT
Vadelmakastiketta, kermavaahtoa
ja Kauhajoen pellavaa

Kinuskikastiketta, kermavaahtoa
ja Kauhajoen pellavaa

