RUOKALISTA 3/2017

| MENUT |
SUOMI 100-MENU

48,80

”ARJESTA JUHLA YHDESSÄ ”

Keittoa Uppalan tapaan

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

Porsasta ja lanttua

L,G

Paahtovanukasta

L

Kotimaista porsaan niskaa, rosmariinikastiketta,
puikulaperunaa ja kasviksia

Punaherukkasorbettia ja kauraa
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.

AALTO-MENU
Härkää ja puolukkaa

52,20 €
L,G

Häränfileetä, puolukkaa,
kauden sieniä ja maa-artisokkaa

Lappajärven kuhaa

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

Salmiakkia ja sitruunaa

Salmiakkikakkua, sitruunajogurttia
ja kermajäätelöä

G

UPPALA-MENU

68,40€

Keittoa Uppalan tapaan

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

Halstrattua lohta

L,G

Kotimaista Benella-kirjolohta, fenkolia
ja punajuurta

Peuraan fileetä

L,G
Roseeksi paistettua peuranfileetä, rosmariinikastiketta,
puikulaperunaa, pihlajanmarjahilloa ja kasviksia

Suklaata ja omenaa

G

Lämmin suklaafondantti
ja omenasorbettia

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

8,20 €

Talon raikas alkusalaatti

Keittoa Uppalan tapaan

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

11,80 €

Halstrattua lohta

L,G

12,40 €

Härkää ja puolukkaa

L,G

12,40 €

Kotimaista Benella-kirjolohta, fenkolia
ja punajuurta

Häränfileetä, puolukkaa,
kauden sieniä ja maa-artisokkaa

| PÄÄRUOAT |

Savustettua tofua

VEGAANINEN

20,40 €

Kantarellirisottoa ja härkää

L

25,80 €

Lohta ja tilliä

L,G

26,20 €

Tofua, kasviksia, kvinoaa ja chimichurri-kastiketta

Kaura-kantarellirisottoa, ylikypsää häränposkea
sekä marinoituja tomaatteja

Kotimaista Benella -kirjolohta, tilliperunaa,
savulanttua ja kasviksia

Lappajärven kuhaa

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

28,60 €

Porsasta ja lanttua

26,80 €

L,G

Pitkään haudutettua porsaan niskaa,
rosmariinikastiketta, puikulaperunaa ja kasviksia

Peuraan fileetä

L,G
Roseeksi paistettua peuranfileetä, rosmariinikastiketta,
puikulaperunaa, pihlajanmarjahilloa ja kasviksia

36,20 €

| JÄLKIRUOAT |

Paahtovanukasta

L

11,20 €

G

11,80 €

G

12,20 €

G

10,20€

Punaherukkasorbettia ja kauraa

Suklaata ja omenaa
Lämmin suklaafondantti
ja omenasorbettia

Salmiakkia ja sitruunaa
Salmiakkikakkua, sitruunajogurttia
ja kermajäätelöä

Juustolajitelma
Päivän valikoima juustoja meiltä ja maailmalta,
hilloketta ja jyvänäkkäriä

JÄÄTELÖT
Suklaa- ja kermajäätelöä

8,40 €

Punaherukkasorbettia ja kermajäätelöä

8,40 €

Marjakastiketta, kermavaahtoa sekä kauracrumblea

Kinuskikastiketta, kermavaahtoa sekä kauracrumblea

