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Taste of Winter 2018

WINTER BREAKFAST PLATTER.............9,80/HLÖ (11,17) 
vuohenjuustopinaattimunakas, paahdettua chori-
zoa, bagelia, tuorejuustolevite, kurkkua, avocadoa 
& salaattia, jugurttia, hedelmäsalaattia, mysliä & 
hunajaa 

WINTER SMOOTHIE.....................4,80/ANNOS (5,47) 
piristävä ja raikas ananassitrusrahka

AAMIAISPIKAREITA...........................3,90/KPL (4,45)
omenakanelituorepuuro tai rahkajugurtti: ananas, 
mansikka, hunaja, pistaasirouhe, minttu

VALENTINES DAY SANDWICH SKEWER  

.............................................................9,80/KPL (11,17)    

Sydämenmuotoisia leipäsiä vartaassa

#1 CHEESE salaatti, chevre, aurinkokuivattu 
tomaatti, tuorejuustosydän, mozzarella, tomaatti, 
basilika, mansikka, oliivi

#2 SEAFOOD salaatti, graavilohi, brie, katkarapu-
sydän, kurkku, paprika, kiiwi, rypäle, sitruuna

#3 ITALY salaatti, prosciutto, salami, mozzarella, 
aurinkokuivattu tomaatti, hunajameloni, tomaatti, 
oliivi, oliivitapenadesydän

SMOKED SALMON & ROASTED POTATOES SALAD

....................................................... 11,30/KPL (12,88)

kaaliraaste, paahdettua perunaa & kapriksia, pur-
joa, kurkkua,lämminsavulohta, keitettyä kananmu-
naa, marinoituja papuja

SEAFOOD SALAD .......................... 11,30/KPL (12,88)

kaaliraaste, chilimarinoituja äyriäisiä, kirsikkato-
maatti, herne, punasipuli, fenkoli, greippi, ituja

RETRO CHICKEN PASTA SALAD .... 10,70/KPL (12,20) 

salaatti, maissi, herne, paprika, pasta, oliivi, 
kanafile, aurinkokuivattu tomaatti, basilika 

BLINI PLATTER ............................... 15,70/HLÖ (17,90)
alkupalablinejä, savuporo & creme fraiche, 
sienisalaatti, mätimousse, punasipuli, 
smetana, suolakurkku, hunaja

VALENTINES DAY COCKTAIL PLATTER .14,70/hlö (16,76) 
Pikkuruisia paloja hemmotteluun
sydän cocktailpala mäti, lohiporo canapé,
äyriäisnyytti & hummeri bisque,
rypälemascarpone crostini, riimihärkä canapé,
lakritsidipattu mansikka, mini éclair

WINTER COCKTAIL PLATTER......15,60/HLÖ  (17,78) 
Ruokaisia cocktailpaloja
lohiparfait leipänen
cocktail blini mätimousse
nyhtöankka & karamelliomena ruisleipänen
sesamkuorutettu kanavarras & bbq
avocado & fetasalaatti pikari

Minimitilaus 10 henkilöä.  
Tilaus mielellään 2–3 päivää ennen. HEARTY SOUPS ............................. 11,70/HLÖ (13,34) 

-Itävaltalainen gulassi
-Vietnamilainen kananuudelikeitto
-Chili con carne & crackers

WINTER SOUP & PIE ...................... 11,70/HLÖ (13,34)
Tomaattipaprikakeitto &broileri-chorizo quiche

WINTER LUNCH .............................. 14,70/hlö (16,76)
kaalisalaatti & sokeroitu puolukkasurvos
suolakurkku, punajuuri
riistakäristys & perunasose
talon ruisleipä & voi

SPICY WINTER LUNCH.................... 15,20/hlö (17,33)
thai kaalisalaatti,
tomaattiraita, mustia linssejä & papuja,
lontoolainen kanacurry & maapähkinäperunat
naan leipää & raita

WINTER MENU ................................ 24,70/hlö(28,26)
alkuruokablinejä, 
lisukkeet: sienisalaatti, mätimousse 
savuporo & creme fraiche, 
omenakaaliraastesalaatti,
vorshmack & perunasose
lisukkeet: smetana, punajuuri, suolakurkku
irish coffee mousse pikarissa

WINTER BUFFET................................ 24,70/hlö (28,26)
lohiparfait leipänen
cocktail blini mätimousse
nyhtöankka & karamelliomena ruisleipänen
avocado & fetasalaatti, sinappikastike
sesamkuorrutettuja kanafileitä & bbq
fenkolilime risotto
sitruunapai

Minimitilaus 10-15 henkilöä.
Tilaus mielellään 2-3 päivää ennen.

WINTER
IN BITE SIZE

WARM&HEARTY
WINTER MENUSMinimitilaus 5 henkilöä 

Seasonal DESSERTS
Minimitilaus 10 kpl

TÄYTETTY RAHKAPULLA ..................... 2,80/KPL (3,19)

TALON LASKIAISPULLA ...................... 3,50/KPL (3,99)

IRISH COFFEE MOUSSE LEIVOS ......... 4,50/KPL (5,13)

MANGO PANNACOTTA -PIKARI  ..... 6,30/KPL (7,18) 


