MENY

KÖKSMÄSTAREN
REKOMMENDERAR
Meny 1
Lax från iskällaren och sikromsmousse

L

Lax från iskällaren, sikromsmousse,
skärgårdsbröd och marinerad rödbeta.

Pepparbiff

L, G

Pepprad nöt innerfilébiff (150 g), ädelbrännvins-pepparsås, husets
smör, grönsaker och friterade vitlöks-örtpotatisar.

Crème brûlée G
Vaniljsmakande crème brûlée och bär.

48.90

med PINS- eller Plussa-kort

44.00

L = Laktosfri LL = Låglaktos N = Innehåller nötter
M = Mjölkfri G = Glutenfri. Glutenhaltiga produkter har hanterats i tillredningslokalerna.
Med Hotel Bonus Club-värdesedel. Barnportioner -50 % (under 12 år).

FÖRRÄTTER
Början på din utsökta smakresa
får det vara en liten förrätt?
1. Grönsallad M, L 5.90
Grönsallad, körsbärstomater, marinerad spelt och rödbeta, Torresvitvinsättika och olivolja.

2. Sniglar i vitlöksörtsmör 11.90
Sniglar rostade i vitlöksörtsmör med husets bröd.
Piffa upp rätten: +1€ Black Costello-blåmögelost.

3. Kantarellsoppa L, G 9.80
Gräddig kantarellsoppa med skott.

4. Lax från iskällaren och sikromsmousse

L

10.50

Lax från iskällaren, sikromsmousse,
skärgårdsbröd och marinerad rödbeta.

L = Laktosfri LL = Låglaktos N = Innehåller nötter
M = Mjölkfri G = Glutenfri. Glutenhaltiga produkter har hanterats i tillredningslokalerna.
Med Hotel Bonus Club-värdesedel. Barnportioner -50 % (under 12 år).

SALLADER
Tillagade av färska råvaror
våra sallader är en symfoni för magen.
5. Caesarsallad

L, caesarmajonäs inneh. fisk

15.40

Grönsallad, husets brödkrutonger och parmesanchips.
Piffa upp rätten: +2€ fyllning av getost, kallrökt lax eller broiler.

6. Lantlig kycklingsallad M,L 16.60
Med PINS- eller Plussa-kort 14.90
Rostad broilerfilé, grönsallad, körsbärstomater,
gurka, marinerad spelt och rödbeta, randig rödbeta,
Torres-vitvinsvinäger och olivolja.

PASTA
Ett gott liv är en kombination av magi
och utsökt pasta.
- Frederico Fellini –

7. Pasta med kallrökt lax L 15.80
Linquinepasta, kallrökt lax och bladkål
i gräddsås kryddad med pepparrot,
rostad citron och parmesanchips.

8. Tofupasta M, L, G, N 14.80
Linspasta, marinerad tofu, squash och hjärtsallad
i kokossås kryddad med harissa.
Veganisk, innehåller nötter.

L = Laktosfri LL = Låglaktos N = Innehåller nötter
M = Mjölkfri G = Glutenfri. Glutenhaltiga produkter har hanterats i tillredningslokalerna.
Med Hotel Bonus Club-värdesedel. Barnportioner -50 % (under 12 år).

PIZZA
Vem skulle inte vilja vara lika
älskad som en god pizza?

9. Pizza Fantasia
Hos oss är din pizza alltid precis sådan som du vill ha den.
Välj alltså din favoritfyllning.

14.30
Fyra fyllningar 15.30
Tre fyllningar

Fyllningsalternativ

L. G

Black Castello-ost
Dubbelost
Getost
Broiler
Skinka
Pepperoni
Kallrökt lax
Ananas
Kapris
Paprika
Lök
Körsbärstomat

L = Laktosfri LL = Låglaktos N = Innehåller nötter
M = Mjölkfri G = Glutenfri. Glutenhaltiga produkter har hanterats i tillredningslokalerna.
Med Hotel Bonus Club-värdesedel. Barnportioner -50 % (under 12 år).

HUVUDRÄTTER
Lycka kan inte köpas, men man kan alltid avnjuta en god
biff. Och det är egentligen samma sak.
10. Pepparbiff
Med PINS- eller

33.90
Plussa-kort 29.90
L, G

Pepprad nöt innerfilébiff (150 g), ädelbrännvins-pepparsås, husets
smör, grönsaker och friterade vitlöks-örtpotatisar.

11. Patronbiff

L

26.90

Nöt ytterfilébiff (150 g) med Black Costello-ost och
portersås, franskpotatis, rostad majs,
lökringar och broccoli.

12. Lövbiff L 23.90
Nötytterfilébiff (150 g) med grönpeppar-citronsmör, franskpotatis,
lökringar, rostad majs och broccoli.

13. Flank Steak L 21.90
Övermör oxflankstek med koreansk BBQ- och
blåmögelostsås, friterad batat och husets grönsaker.

14. Värdens schnitzel L 19.40
Panerad grisschnitzel med kantarellsås,
franskpotis och husets grönsaker.

L = Laktosfri LL = Låglaktos N = Innehåller nötter
M = Mjölkfri G = Glutenfri. Glutenhaltiga produkter har hanterats i tillredningslokalerna.
Med Hotel Bonus Club-värdesedel. Barnportioner -50 % (under 12 år).

HUVUDRÄTTER
Om du tycker om våra biffar,
vänta bara tills du testar de här läckerheterna..
15. Mix & Grill för två L, G 50.00
Med PINS- eller Plussa-kort 45.00
En portion för två personer att dela, nötytterfilé, bröstfilé från broiler,
BBQ-kryddade baby back ribs av gris, majs, batat, husets grönsaker,
franskpotatisar, chili-paprikamajonäs, blåmögelost- och BBQ-sås.

16. Stekt lever L, G 17.60
Rostad nötlever med brynt smör, bacon,
karamelliserad lök, lingon och potatismos.

17. Getostkyckling L 18.90
Kycklingfilé med getost och portersås,
friterad batat, husets grönsaker och pumpapuré.

18. Rostad laxfile L 21.60
Rostad lax med kantarellsås, mandelpotatis rullad i dillsmör ,
marinerad spelt och rödbeta.

19. Stekta strömmingar

L, G

17.20

Smörstekta strömmingar och sikromsmousse,
rostad citron, husets grönsaker och potatismos.

Vår köksmästare rekommenderar
Fråga servitören om dagens utsökta rekommendation.

L = Laktosfri LL = Låglaktos N = Innehåller nötter
M = Mjölkfri G = Glutenfri. Glutenhaltiga produkter har hanterats i tillredningslokalerna.
Med Hotel Bonus Club-värdesedel. Barnportioner -50 % (under 12 år).

STREET FOOD
Du väljer själv om du vill ha
pommes frites eller sallad till din hamburgare.
20. Huviretki Burger L 17.40
Med PINS- eller Plussa-kort 15.60
Inhemsk köttfärsbiff (150 g), chili-paprikamajonäs, sallad, tomat och
marinerad rödlök. Till detta coleslaw, rostad majs och franskpotatis.

21. Bacon BBQ-Burger L 18,60
Inhemsk köttfärsbiff (150 g), bacon, cheddarost, koreansk BBQ-sås och
chili-paprikamajonäs, sallad, tomat och marinerad rödlök. Till detta
coleslaw, rostad majs och franskpotatis.

22. Oumph! Hamburgare L 15.90
Qumph!-sojabönfyllning kryddad med BBQ-sås, kokos, sallad, tomat och
marinerad rödlök. Till detta stekt hjärtsallad, majs och franskpotatis.

23. Kycklingdelikatessbröd 16.90
Rostat bröd med broilerfilé, ananas, vitlöksbearnaise- och
blåmögelostsås, djävulens sylt och grönsallad.

24. Kycklingkorg

L

15.40

Friterade kycklingfilépinnar, lökringar och franskpotatis Till detta stekt
hjärtsallad, blåmögelostsås och paprikamajonäs.

TILLÄGGSPRODUKTER
Extra biff L, G 3.50
Bacon L, G 2.50
Getost G 2.50
Cheddar G 1.50
Lökringar G 2.50
Grillad majs L, G 2.00
Franskpotatis L, G 2.00
Gallerpotatis L 2.00
Chili-paprikamajonäs L, G 1.00
Blåmögelostsås L, G 1.00

L = Laktosfri LL = Låglaktos N = Innehåller nötter
M = Mjölkfri G = Glutenfri. Glutenhaltiga produkter har hanterats i tillredningslokalerna.
Med Hotel Bonus Club-värdesedel. Barnportioner -50 % (under 12 år).

DESSERTER
Godsaker utan efterrätt
är bara måltider.

Med

25. Baileys-ostkaka 7.90
PINS- eller Plussa-kort 6.90
Baileys-ostkaka, smultronsås och
bär festligt serverade i en glasburk.

26. Chokladkaka M, L, G, N 7.90
Pecannöt-chokladkaka, kokosskum,
bär och hallonsås
Veganisk, innehåller nötter.

27. Crème brûlée G 6.50
Vaniljsmakande crème brûlée och bär.

28. Glass- eller sorbetkula med sås 3.90
Fråga servitören om smak- och såsalternativ.

L = Laktosfri LL = Låglaktos N = Innehåller nötter
M = Mjölkfri G = Glutenfri. Glutenhaltiga produkter har hanterats i tillredningslokalerna.
Med Hotel Bonus Club-värdesedel. Barnportioner -50 % (under 12 år).

VIN LISTA

VI REKOMMENDERAR
De officiella Finland 100-jubileumsvinen,
vars etiketter pryds av en del av Tove Janssons fresk
Fest på landet:
Wine Gallery Suomi Finland 100 Champagne
Frankrike
Elegant och förfinad champagne för både mindre och större fester.

12,90 / 12 cl
77,90 / 75 cl

/ med PINS- eller Plussa-kort
/ med PINS- eller Plussa-kort

11,60 / 12 cl
69,90 / 75 cl

Wine Gallery Suomi Finland 100 Bordeaux Rouge
Frankrike
Detta robusta tanninrika rödvin från Haut-Médoc i Bordeaux
är perfekt måltidssällskap till både vardag och fest.

7,60 /12 cl
45,90 / 75 cl

Wine Gallery Suomi Finland 100 Bordeaux Blanc
Frankrike
Den medelfylliga smaken är ungdomlig och känns
verkligt pigg i munnen. I smaken kan urskiljas toner av vinbär,
örtighet och en lätt rökighet.

7,60 /12 cl
45,90 / 75 cl

MOUSSERANDE VIN
Jag dricker champagne endast när jag är kär
– och när jag inte är det.
– Coco Chanel –

Codorníu NV Cava
Spanien
Spanska kungahusets officiella vin är en förträfflig aperitif och
festdryck. Vinets smak är friskt torr, balanserad, äpplig, lätt persikoaktig
och mjukt syrlig.

6,60 /12 cl
39,90 / 75 cl

/ med PINS- eller Plussa-kort

35,90 / 75 cl

Sartori Erfo Prosecco
Italien
Detta torra proseccovin har smak av
citrus, aprikos och päron.

12,90 / 20 cl

/ med PINS- eller Plussa-kort

11,60 / 20 cl

VITT VIN
Ett gott vin är poesi på flaska.
– Robert Louis Stevenson –

Pasqua Trebbiano
Italien
Ett fruktigt och friskt vin med en citrusaktig och lätt örtig doft.
Smaken är frisk, ren och fruktig med angenäma syror.

6,20 /12 cl
35,00 / 75 cl

/ med PINS- eller Plussa-kort

29,95 / 75 cl

Torres Natureo vitvin 0,5 %
Spanien
Intensivt fruktig och blommig doft av citrus, persika och grönt äpple.
Friskt, piggt och syrligt, med en livlig och elegant smak.
Ett alkoholfritt alternativ.

6,00 / 12 cl
18,00 /37,5 cl
Inception Irresistible White
Sydafrika
Detta halvtorra och citrusaktiga vin lämnar en pigg eftersmak, vinets
syrlighet och sötma är fint balanserade.

6,60 /12 cl
39,90 / 75 cl

VITT VIN
En man som endast dricker vatten har en hemlighet att dölja
för sina medmänniskor.
– Baudelaire –

Raimat Castell de Raimat Chardonnay
Spanien
Ett moget, högklassigt och välgjort vin från
nordöstra Spanien med smak av persika och arom av melon.

7,10 / 12 cl
42,90 / 75 cl
Brown Brothers Tasmanian Sauvignon Blanc
Australien
Ett torrt och fruktigt vin med
robust smak i munnen och aromer som följer doften

7,90 / 12 cl
47,90 / 75 cl
Kung Fu Girl Riesling
USA
Kung Fu Girl ska inte analyseras utan avnjutas
i gott sällskap och med avslappnad attityd.

9,30 / 12 cl
55,90 / 75 cl

/ med PINS- eller Plussa-kort

49,90 / 75 cl

RÖTT VIN
In vino veritas – i vinet sanningen.
– Plinius den äldre –

Pasqua Sangiovese
Italien
Den jordnära smaken är medelfyllig med medelhöga tanniner, toner av
hallon och lätta örter. I eftersmaken anas körsbör.

6,20 /12 cl
35,00 / 75 cl

/ med PINS- eller Plussa-kort

29,95 / 75 cl

Torres Natureo 0,5%
Spanien
Körsbärsröd färg, doft av granatäpple, vinbär och lite vanilj. Generös
och mjuk druvig smak som balanseras av en läcker syrlighet. Ett
alkoholfritt rödvinsalternativ.

6,00 / 12 cl
18,00 /37,5 cl
Cecilia Beretta Ripasso Valpolicella Superiore
Italien
Fylligt rött vin med en generös och utvecklad smak från italienska
Veneto,
tillverkat med Ripassometoden.

7,90 / 12 cl
47,90 / 75 cl

RÖTT VIN
Det enda jag ångrar är att jag inte drack mer vin.
– Ernst Hemingway –

Las Moras Organic Malbec
Argentina
Medelfylligt, mustigt och syltigt ekologiskt vin med drag av torkad
frukt, i synnerhet plommon.

6,30 / 12 cl
37,90 / 75 cl
Inception Deep Layered Red
Sydafrika
Medelfylligt vin med låg tanninhalt i vars smak
kan anas generöst med röda bär.

6,60 /12 cl
39,90 / 75 cl
The Velvet Devil Merlot
USA
Ett mustigt mjukt och saftigt vin som berättar om lucker jord, blåbär,
plommon och
en skör pepprighet.

9,30 / 12 cl
55,90 / 75 cl

/ med PINS- eller Plussa-kort

49,90 / 75 cl

Castillo de Molina Pinot Noir Reserva
Chile
Den medelfylliga ungdomliga smakens aromer följer
den mogna bäriga doften.

7,10 / 12 cl
42,90 / 75 cl

DESSERTVIN
Det finns mer filosofi i en flaska vin än i hela världens
böcker tillsammans.
– Louis Pasteur –

Ferreira Late Bottled Vintage Port
Portugal
Den söta och mycket ungdomliga smaken fyller munnen med sin
fruktighet. Utöver doftens aromer nyanseras smaken även av angenäma
aromer av choklad, dadel och fikon.

9,00 / 8 cl

/ med PINS- eller Plussa-kort 8,10 / 8 cl

39,90 /37,5 cl
Canti Moscato d'Asti 5,5 %
Italien
Lätt bubblande, sötaktig lågalkoholhaltig
Moscato d'Asti från Italien.

4,50 / 8 cl
39,90 / 75 cl

Restaurangen har ett urval av
lokala öl- och cidersorter samt long drinks.

