ALKURUOAT
BATAATTIA JA SAVUPEKONIA (L, G*)

13,00/16,00 €

Samettista bataattisosekeittoa sekä paahdettua savupekonia Ylä-Lappilaisesta
savustamosta, leipää ja talon voita

KERMAINEN KUHAKEITTO (L, G*)

13,90/18,90 €

Tuoretta kuhaa Unarin Luusuasta, tummaa leipää ja talon voita

LAPIN MAKUPALAT (L, G*)

19,90 €

Poron paahtopaistia ja puolukkakastiketta sekä marinoituja nappirouskuja Lapin
metsistä, kylmäsavusiikatartar ja pohjoisen ruisleipää, karhu-salamimakkaraa
Näätämöstä, leipäjuustoa sekä Tunturi-Lapin hillasta tehtyä hillasalsaa,
kuusenkerkkäpölyä, punasipulihilloketta sekä tuoretta leipää ja talon voita

PÄÄRUOAT
TALON SALAATTI (L, G*, V*)
-

13,90

Raikasta vihersalaattia, kurkkua, tomaattia, marinoitua punasipulia, avokadoa,
hunajapaahdettuja pähkinöitä, yrtti öljyä, tuoretta leipää ja talon voita.
Valitse lisäksi täyte:
* Savuporo-leipäjuusto
6,00 €
* Sweet chili -kana
4,00 €
* Kylmäsavulohi-tilli
5,00 €

KASVISPASTA (L, G*, V*)

POROBURGER (L, G*)

SAVUPEKONIBURGER (L, G*)

VUOHENJUUSTO-KASVISBURGER (L, V*, G*)

24,50 €

PAISTETTUA PÄIVÄN KALAA (L, G*)

32,90

Järvikalaa Lapista, kalastajalta Unarin Luusuasta. Tilli-voiperunoita, samettista
bataattipyreetä, kauden kasviksia ja tillikastiketta.

PORON PAISTIKÄRISTYS (L, G)

32,90 €

Perinteistä poron paistikäristystä, puikulaperunamuusia, Tunturi-Lapin
puolukkaa ja maustekurkkuja

TÄYTETTY LEHTIPIHVI (L, G)

28,90 €

Savuporomoussella täytetty naudan lehtipihvi, maustevoi, kauden kasviksia
sekä maalaisranskanperunoita

HILLASTAJAN UNELMA (L, G*)
Kermaista hillakakkua Tunturi-Lapin hilloista

14,90 €

TALON SUKLAAKAKKUA JA VADELMIA (L,G)

13,00 €

Suussa sulavaa lämmintä talon suklaakakkua, vadelmamoussea,
vadelmia ja karamellisoitua hasselpähkinää

PUOLUKKAJÄÄTELÖÄ (L,G)

11,90 €

Raikasta puolukkajäätelöä, puolukkakastiketta, keksimurua ja
mascarponevaahtoa

* Kaikissa burgeri-annoksissa on briossisämpylä, rapeaa salaattia,
maustekurkkua, tomaattia, marinoitua punasipulia, talon omaa
paprikamajoneesia ja maalaisranskanperunoita
* Kaikki burgerit ovat saatavilla myös gluteenittomana.

DIPIT (M, G)

2,00 €

Talon paprikamajoneesi, Valkosipuli-Jalapeno, Puolukka,
Hellmann’s tai Vegaani Remoulade

Keittiömestarin terveiset
Kiva ko sie tulit meille kylhän!
Kokkeile sie minun suosikkia Lapin Makupaloja.
Siinä on pohjoisen makumaailma koottu yhthen
ja pääset maistamhan niitä makuja joita met olemma
tottunhet syömhän lapsuuesta asti.

19,00 €

Pariloitua kananrintaa vuohenjuustolla kuorrutettuna, talon tomaattikastiketta,
kauden kasviksia ja paholaisenhilloa sekä maalaisranskanperunoita

18,50 €

90g kasvispihvi, vuohenjuustoa, talon omaa paholaisenhilloa

Mie olen sen rakkauella sulle teheny

Paahdettua kananrintaa, bearnaise-kastiketta, pastaa, grillattua ananasta
parmesaanijuustoa ja yrttejä.
Tarjoillaan leivän ja talon voin kera.

VUOHENJUUSTOBROILER (L, G )

18,50 €

150g Naudan täyslihapihvi, savupekonia Ylä-Lappilaisesta savustamosta,
paistettu kananmuna, lempeää valkosipuli-jalapeno majoneesia, cheddarjuustoa

19,00 €

KEITTIÖMESTARIN MAALAISLEIPÄ (VL)
22,00 €
Pariloitua kananrintaa, paistettua maalaisleipää, suussa sulavaa juustoa,
majoneesia, punasipulihilloketta, rapeaa pekonia, tomaattia ja ranskalaisia
perunoita sekä paprikamajoneesi-dippi

23,90 €

Keittiömestarin 120g poronlihapihvi, savujuustoa, kylmäsavuporoa, ja talon
puolukkamajoneesia

Fetajuustoa, kirsikkatomaattia, pastaa ja talon tomaattikastiketta sekä
parmesaanijuustoa ja yrttejä.
Tarjoillaan leivän ja talon voin kera.

KANAPASTA (L, G*)

JÄLKIRUOAT

BISTRON BURGERIT

RAVINTOLAN AUKIOLOAJAT
Ma-Su klo 17-22.00
(keittiö sulkeutuu klo 21.00)
Aulabaarimme palvelee klo 23.00 asti.
(anniskelu päättyy klo 22.00)

”Keittiömestarisi Johanna”
Ruoka-annosten lisukemuutokset 2,00 €

L = laktoositon
G* = saatavilla myös gluteenittomana
V* = saatavilla myös vegaani-annoksena
Käytämme ruoka-annoksissa ainoastaan kotimaista lihaa

