
 

 

ALKURUOAT 
 
SAMMALVAARAN METSÄSIENIKEITTO   12,00/17,00 €                                   
Kermaista metsäsienikeittoa Sammalvaaran sienistä,  

villiyrttipestoa, rapeita juuressipsejä ja talon paahdettua  

mallasleipää (L, G*) 

 
NOKKOSOHUKAINEN 12,00 € 
Voissa paistettu rapea nokkosohukainen, savuporomoussea, 

pikkelöityjä Sammalvaaran nappisieniä ja yrttisipulisalaattia 

(L) 

 

LANKULLINEN LAPPIA 18,00 €  
Savuporomoussea paahdetulla perunarieskalla, maustekurkkua,  

marinoitua punasipulia, hiillostettua rautua, villiyrttipestoa, 

pikkelöityjä Sammalvaaran nappisieniä, poron kylmäsavupaistia 

mustaherukkahillokkeen kera, hirvirilletteä, rosmariinia, karpaloita 

sekä lisäksi pala leipäjuustoa ja hillaa (L, G*) 

 

PÄÄRUOAT 

LAPIN UKON SALAATTI 19,50 € 

Poron kylmäsavupaistia, leipäjuustoa, maustekurkkua, marinoitua 

punasipulia, puolikuivattuja tomaatteja, pikkelöityjä Sammalvaaran 

nappisieniä, juuressipsejä, raikasta salaattisekoitusta, villiyrttipestoa, 

piparjuuriaiolia ja paahdettua perunarieskaa (L, G*) 

RAPEAT NEULAMUIKUT 22,50 €  
Rapeita neulamuikkuja, perunamuusia voisilmällä, piparjuuriaiolia ja 

tilli-sitrusvinaigrette (L)  

PORON VASANMAKSAA 25,50 €  
Poron vasanmaksaa kermaisessa olutkastikkeessa, rapeaa 

pekonimurua, puikulaperunamuusia, maustekurkkua ja pohjoisen 

puolukkaa (L, G)  

PÄIVÄN KASVIS 25,90 €  
Kysy lisätietoja tarjoilijalta  

SAVUPOROLLA TÄYTETTY PORSAAN LEHTIPIHVI 25,90 €  
Savuporomoussella täytetty porsaan lehtipihvi, puolukkapiparjuuri- 

maustevoi, maalaisrankanperunoita ja paahdettua porkkanaa (L, G) 

PORONKÄRISTYS 26,90 €  
Poronkäristystä, puikulaperunamuusia, Lapin puolukkaa ja  

maustekurkkuja (L, G)  

HIILLOSTETTUA RAUTUA 29,00 €  
Hiillostettua rautua, punajuuripyreetä, paahdettua villiyrttiporkkanaa, 

kermaista Sammalvaaran metsäsienikastiketta ja paahdettua perunaa 

(L, G)  

PIPPURIPIHVI 29,00 €  
200g murea naudan ulkofileepihvi, pippurikermakastiketta, rapeaa 

pekonimurua, punajuuripyreetä, villiyrttiporkkanaa ja paahdettua 

perunaa (L, G)  

 

BISTRON BURGERIT 
 
KOLMEN JUUSTON BURGER * 18,50 €  
Tuhti 150g naudanlihapihvi, sulanutta cheddarjuustoa, 

Kuusamon savujuustoa, Aura-sinihomejuustoa ja Hellmann’s 

majoneesia (L)  
 
CHILIBURGER * 18,50 €  
Tuhti 150g naudanlihapihvi, jalopenoja, cheddarjuustoa, talon 

hiidenhilloa ja Hellmann’s majoneesia (L)  

 

HIRVIBURGER * 22,50 €  
Mausteista yön yli haudutettua revittyä hirvenpaistia ja 

piparjuuriaiolia (L)  

 

POROBURGER * 22,50 €  
Tuhti 150g poronlihapihvi, savujuustoa, pekonihilloa ja 

rosmariinimajoneesia (L)  
 

KASVISBURGER * 18,50 €  
@Beyond herneproteiinipihvi, talon hiidenhilloa ja Hellmann’s 

majoneesia (Vege)  
 
* Kaikissa burgeri-annoksissa on moniviljabriossisämpylä, 

rapeaa salaattia, marinoitua punasipulia, tomaattia ja talon 

coleslaw-salaattia sekä maalaisranskalaiset.  

- Kaikki burgerit ovat saatavilla myös gluteenittomana. 

 

JÄLKIRUUAT  

LAPIN LEIPÄJUUSTO 11,00 €  
Voissa paistettua leipäjuustoa, piparimurua, kanelijäätelöä ja 

hillaa (L)  

 

TALON SUKLAAKAKKUA & KARPALOA 11,00 €  
Suussa sulavaa talon suklaakakkua, vaniljajäätelöä, karpaloita 

ja suolaista kinuskia (L)  

 

JÄÄTELÖANNOS 9,00 €  
Vanilja- ja suklaajäätelöä, vadelmasorbettia, piparimurua, 

kinuskikastiketta, karpaloita ja kermavaahtoa (L)  

 

LASTEN ANNOKSET 

 

RAPEAA KANAA 9,50 € 

Rapeita kanafileitä, maalaisranskanperunoita, vihannestikkuja 

ja Hellmann’s majoneesia (L) 

NAURAVAT NAKIT 9,50 € 

Nauravia nakkeja, maalaisranskanperunoita, vihannestikkuja ja 

Hellmann’s majoneesia (L, G) 

RAUTUA JA PUIKULAPERUNAMUUSIA 13,00 € 

Paistettua rautua, puikulaperunamuusia, vihannestikkuja ja 

Hellmann’s majoneesia (L, G) 

PORONKÄRISTYS 13,00 € 

Poronkäristystä, puikulaperunamuusia, Lapin puolukkaa ka 

maustekurkkua (L, G) 

JUUSTOHAMPURILAINEN 9,50 € 

75g naudanlihapihvi, cheddarjuustoa, ketsuppia ja Hellmann`s 

majoneesia. Tarjoillaan maalaisranskalaisten ja kasvistikkujen 

kera (L, G*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilaukset klo 21.00 mennessä 

G* = saatavilla myös gluteenittomana 

Käytämme ruoka-annoksissa kotimaista lihaa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEITTIÖMESTARIN SUOSITTELUMENU 

 

 

SAMMALVAARAN METSÄSIENIKEITTO 

* 

HIILLOSTETTUA RAUTUA 

tai 

PIPPURIPIHVI 
 

* 

LAPIN LEIPÄJUUSTO 
 

45 € 

 

 

 


