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BREAKFAST
MYSLIMUFFARI 

graavilohi tai tuorejuusto ................ 3,90/KPL (4,45)

POSH TOAST, AVONAINEN LEIPÄ .... 5,00/KPL (5,70)

#1 Avocado, tahini & roasted chickpeas 
#2 Pickled cucumber & smoked salmon 
#3 Roasted chorizo & redpeppers

SPRING 2018 SMOOTHIE (VEGAN)....4,80/KPL (5,47)

vadelmakiiwi

SMOOTHIE BOWL..................................5,30/KPL (6,04)

avocadomansikka

SALADS
CRUDITÉS SALAD (VEGAN)

Uunipaahdettuja vihanneksia: porkkanoita, 
vihreää tankoparsaa, kukkakaalia, papuja, uusia 
perunoita. Lisäksi keräkaaliraastetta, pinjansieme-
niä, kevätsipulia, pinaatti.  Dippi tzatziki

ANNOS ............................................ 9,70/KPL (11,06)

AVOCADO & STRAWBERRY SALAD

tammenlehvä, pinaatti, limemarinoitu avocado, 
mansikka, fetatankoja, kevätsipuli, kalamataoliive-
ja, pistaasirouhe, oregano

ANNOS .......................................... 10,70/KPL (12,20)

TEXMEXHÄRKIS SALAD (VEGAN)

jääsalaatti, jäävuorisalaatti, texmexhärkis, tomaat-
ti, sipuli, maissi, nachoja, cheddar, limemarinoitu 
avocado

ANNOS .......................................... 11,00/KPL (12,54)

SPRING CHICKEN SALAD

jjäävuorisalaatti, jääsalaatti, tuoreparsa, kirsikka-
tomaatti, paahdettu prosciutto, appelsiini, man-
sikka, basilika, aurinkokuivattu tomaatti, kanafile, 
vuohenjuusto

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

CHAMPAGNE TASTING 2018 ....... 14,90/HLÖ (17,00) 
=pieniä suupaloja kilistelyyn
jokirapu canapé
parsannuppu & hollandaise lusikka
pistaasihummus ritz keksi
graavinieriä & wasabituorejuusto pomppa
riimihärkä & whiskey bbq ruissipsi
mangopannacotta & passioncoulis aaltomalja
suklaaganache & vadelma minitartlet

SPRING COCKTAIL MAXI 2018 ... 15,30/HLÖ  (17,44)
ruokaisia cocktailpaloja
parsamanchego minipai
kampasimpukka & chorizo sipsi crostini
västerbotten juustokeksi & rypälemascarpone
misolohi & avocado ruisleipänen
sorsarillette & hernepyree ruisleipänen

SPRING COCKTAIL & SALAD........23,70/HLÖ  (27,04)
kevään juhlabuffet kauden tilaisuuksiin
pinaattisipsejä & dippi
mansikka-avocado-feta rieskarulla
hunajagraavattua nieriää ruisleipäsellä
pulled pork slider & paksoiretikkaa
parsamanchego piiraspaloja
lehtikaali caesar & caesarkastike
uunipaahdettuja vihanneksia (crudités)
maalaissalaatti & sinappikastike
mansikoita ja köyhiä ritareita pikarissa

Minimitilaus 10 henkilöä.  
Tilaus mielellään 2–3 päivää ennen.

Seasonal DESSERTS
MANSIKKA RAAKA-KAKKU (VEGAANI) 
10 HENGEN............................................54,00 (61,56)
Pähkinätaatelipohjalla mansikkainen kakku Suklaa-
ganache täytteinen torttu, pistaasia, vadelmacoulis

SUKLAATORTTU 
10 HENGEN ..........................................47,90 (54,61)
Suklaaganache täytteinen torttu, pistaasia, 
vadelmacoulis 

MANSIKKARAPARPERIPIIRAS
10 HENGEN ..........................................43,70 (49,82)
Mansikkaa, raparperia, kermaviiliä

FITNESS & HEALTHY LIFESTYLE BUFFET ..............................
...........................................................19,70/HLÖ  (22,46)
= kevään tapahtumiin raikas ja piristävä buffet
vihersmoothie
myslimuffareita: graavilohi ja tuorejuustokurkku
parsa-kvinoa-kurkku salaatti
lehtikaali caesar salaatti
avocado-mansikka-feta salaatti
kastikkeet: caesar & sinappi
mansikka raakakakku

DELICACIES FROM LOCAL PRODUCERS .........................
........................................................... 23,50/HLÖ (26,79)
= lähituottajien herkkuja naposteluun tai picnicille
Viinitarhurin juusto Jalasjärveltä,
Peltolan blue Suonenjoelta, 
Kotitekoinen tomaattichutney/pikkelssi
Porosalamia Lapin tuottajilta
Talon sorsarillette & riimihärkä 
Whiskey barbeque kastike
Makeita uunipaahdettuja porkkanoita, 
Vihreää tankoparsaa & voisulaa
Talon ruisleipä, näkkäri & tuorejuustolevite
Kirnuvoi Mouhijärveltä 

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

EAT SPRING
IN BITE SIZE

SPRING

PARTY PLATTERS

TUOMME KEVÄÄN KOKOUKSIIN ENERGIAA JA PIRISTYSTÄ: 
MM. PARSAA, MANSIKKAA, AVOCADOA, PINAATTIA. HOFS:IN KEVÄÄN SUOSIKKEJA SEKÄ UUTUUKSIA.

SPRING
ASPARAGUS

SOUPS & PIES – ASPARAGUS
PARSAMANCHEGOPIIRAS

10 HENGEN ................................... 45,70/KPL (52,10)

Vihreää parsaa, hollandaisetäyte, manchego-
juusto

PARSAKEITTO .................................. 8,90/KPL (10,15)

Pehmeä, täyteläinen keitto vihreästä parsasta

SPRING PIE&SOUP 2018 .................. 12,00/KPL (3,68)

Parsamanchegopiiras, porkkanainkiväärikeitto

Tar joushinta

Tar joushinta

Tar joushinta

Taste  of Spring 2018


