RUOKALISTA 3/2018

| MENUT |
AALTO MENU

56 €

Kurikkalaista paistojuustoa

G

Härkää kahdella tapaa

L,G

Grillattua sydänsalaattia ja raparperia

Marsalakastiketta, tomaattihilloketta,
paahdettua perunaa ja kesäkasviksia

Limeposset

G

Paahdettua valkosuklaata ja kauden marjoja

RUOKAPROVINSSI MENU

60 €

Sokerisuolattua siikaa

L,G

Peuranfileetä

L,G

Piimää ja tervaa

L

Merileväkaviaaria, hapankermaa
ja kurkkua

Marsalakastiketta, porkkanapyreetä
belugalinssejä ja kesäkasviksia

Piimäkakkua ja vaniljajäätelöä

MANNERHEIM MENU

66 €

Keittoa Uppalan tapaan

L,G

Härkätartar

L,G

Kauden parhaista raaka-aineista valmistettua
keittoa ja jyvänäkkäriä

Sitruunasmetanaa ja juuressipsejä

Haudutettua kuhaa

L,G

Porkkana-hollandaisea, paahdettua
perunaa ja pinaattia

Talon sorbettia

M,G

Suklaata ja mansikkaa

L,G

Rypälemehua

Suklaakakkua ranskalaisella reseptillä

€

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
Viinipaketti on sommelierin suunnittelema juomakokonaisuus täydentämään
valitun menun makumaailmaa.
Vaihtoehtona myös olutsuositukset ruokalajeille.

| ALKURUOAT |

Kurikkalaista paistojuustoa

G

12 €

Keittoa Uppalan tapaan

L,G

12 €

Sokerisuolattua siikaa

L,G

12 €

Härkätartar

L,G

12 €

Grillattua sydänsalaattia ja raparperia

Kauden parhaista raaka-aineista valmistettua
keittoa ja jyvänäkkäriä

Merileväkaviaaria, hapankermaa
ja kurkkua

Sitrussmetanaa ja juuressipsejä

| PÄÄRUOAT |

Maalaissalaatti

L,G

Falafel

VE,G

20 €

Hiillostettua lohta

L,G

26 €

Haudutettua kuhaa

L,G

28 €

L,G

35 €

L,G

38 €

Kanaa tai härkää, kasviksia, raikasta salaattia,
parmesaania, kirvelimajoneesia ja herukkavinaigrettea

Tomaattihilloketta, paahdettuja kesäkasviksia,
korianterimajoneesia ja belugalinssejä

Kukkakaalia, kesäkasviksia
ja belugalinssejä

20 €

Porkkana-hollandaisea, paahdettua
perunaa ja pinaattia

Härkää kahdella tapaa
Marsalakastiketta, tomaattihilloketta,
paahdettua perunaa ja kesäkasviksia

Peuranfileetä
Marsalakastiketta, porkkanapyreetä
belugalinssejä ja kesäkasviksia

| JÄLKIRUOAT |

Limeposset

G

12 €

Piimää ja tervaa

L

12 €

Suklaata ja mansikkaa

L,G

12 €

Juustolajitelma

G

12 €

L,G

8,50 €

G

8,50 €

VE,G

8,50 €

Paahdettua valkosuklaata ja kauden marjoja

Piimäkakkua ja vaniljajäätelöä

Suklaakakkua ranskalaisella reseptillä

Päivän valikoima juustoja meiltä ja maailmalta,
hilloketta ja jyvänäkkäriä

JÄÄTELÖT
Suklaa- ja vaniljajäätelö
Vadelmakastiketta, kermavaahtoa
ja mantelikrokanttia

Raparperisorbettia ja vaniljajäätelöä
Kinuskikastiketta, kermavaahtoa
ja mantelikrokanttia

Raparperisorbettia

Haudutettua raparperia ja kauden marjoja

