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HOSPITZ MENU 

54,80 € /HLÖ, 

lapset alle 12 vuotta, 1€ / ikävuosi 

(min. 20 hlö) 

 

Voi perunaa (L ja G) 

Ginillä ja katajanmarjalla graavattua siikaa (M ja G) 

Sipuli-tillimarinoidut savuahvenet (M ja G) 

Muikku - pekoniterriini ja punasipulihilloke (L ja G) 

Herrgårdsin savunautaa, hillottua porkkanaa ja omenaa (M ja G) 

Riistapatee ja puolukkahyytelöä (L ja G) 

 

Savusiika-perunasalaattia ja ruislastuja (L ja G) 

Paahdettua punajuurta ja vuohenjuustosmetanaa (L ja G) 

Salaattisekoitusta, tomaattia, kurkkua ja paahdettuja siemeniä (L ja G) 

 

Porsaan sisäfileetä ja suppilovahverokastiketta (L ja G) 

Paahdettuja hunaja - yrttijuureksia (L ja G) 

 

Siemenleipää ja voita (L) 

 

Puolukka Panna Cottaa ja suolakinuskia (L ja G) 

Kahvi ja tee    

 

 

 

mailto:ravintola@hospitz.com


 

Tel. +358 15 515 661 ravintola@hospitz.com www.hospitz.com 

 

 

WIVI LÖNN MENU 

43,90 € /HLÖ, 

lapset alle 12 vuotta, 1 € / ikävuosi 

(min. 20 hlö) 

 

Voi perunaa (L) 

Graavattua tillilohta (L ja G) 

Savu - ahven terriini, tillimajoneesi ja 

 pikkelöityjä sinapinsiemeniä (L ja G) 

Silliä, krossattua kananmunaa ja ruista (L ) 

 

Salaattisekoitusta, tomaattia, kurkkua ja siemeniä (L ja G) 

Paahdettuja juureksia ja vuolukermaa (L ja G) 

Herrgårdsin savunautaa, hillottua porkkanaa ja omenaa (L ja G) 

Broileri-maalaissalaattia ja hunaja - sinappikastiketta (L ja G) 

 

Paahdettua lohta ja ruohosipuli-valkoviinikastiketta (L ja G) 

Porkkanaa ja kukkakaalia (L ja G)  

 

Siemenleipää ja voita (L) 

 

Omenapiirasta ja mantelikermaa (L) 

Kahvi ja tee 
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JUHLAMENU 

35 € / HLÖ, 

lapset alle 12 vuotta, 1 € / ikävuosi 

(min. 15 hlö) 

 

Savustettua lohta ja tillimajoneesia (L ja G) 

Tilli – sipuli marinoituja savumuikkuja (L ja G) 

Herrgårdsin savunautaa, hillottua porkkanaa ja omenaa (L ja G) 

Paahdettua kasvissalaattia ja tomaattikastiketta (L ja G) 

Kinkku-juustopastasalaatti (L) 

Jokirapu – perunasalaatti ja ruislastuja (L) 

Salaattisekoitusta, tomaattia, kurkkua ja paahdettuja siemeniä (L ja G) 

 

Sitruunaista broileria, tummaa hunajakastiketta (L ja G) 

Yrteillä maustettua riisiä (L ja G) 

Paprikaa, kesäkurpitsaa ja sipulia (L ja G) 

 

Siemenleipää ja voita (L) 

 

Valkosuklaamoussea ja mehustettuja mansikoita (L ja G) 

Kahvi ja tee 
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PERINNEMENU 

29 € /HLÖ 

lapset alle 12 vuotta, 1 € / ikävuosi 

(min. 15 hlö) 

 
Graavattua lohta ja sitruunamajoneesi (L ja G) 

Sinappisilliä (M ja G) 

Sienisalaattia (L ja G) 

Marinoitua punajuurta ja kotijuustoa (L ja G) 

Salaattisekoitusta, tomaattia, kurkkua ja paahdettuja siemeniä (L ja G) 

 

Naudan palapaisti (L) 

Keitettyä perunaa tillivoisulalla (L ja G) 

Paahdetut uunijuurekset (L ja G) 

Puolukkahilloke ja suolakurkku (M ja G) 

 

Ruisleipä, karjalanpiirakat ja levitteet 

 

Kinuski- tai marjatäytekakku (L) 

Kahvi ja tee 
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Salaattibuffet 
27 €/ HLÖ 

lapset alle 12 vuotta 1 € / ikävuosi 

(min. 10 hlö) 

 

Salaattisekoitus, tomaatti, kurkkua ja 

 paahdettuja siemeniä (L ja G) 

Melonia ja parmankinkkua (L ja G) 

Peruna-juuresalaattia ja salaattijuustoa (L ja G) 

Marinoitua linssi-papusalaattia (L ja G) 

Itämainen kaalisalaatti ja piparjuurimajoneesi (L ja G) 

Savunautasalaattia ja tomaattikastiketta (L ja G) 

Savusiikasalaattia ja tillikastiketta (L ja G) 

 

Siemenleipä ja voita (L) 

 

Sitruunaposset ja kauraa (L ja G) 

Kahvia ja teetä 
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SAUNAILLAN 

MENU 

19 € /HLÖ  

(Sauna 15 € / h) 

(min. 4 hlö) 

 

Kinkku – tai lohikiusausta (L,G) 

 

Salaattisekoitusta, tomaattia, kurkkua ja  

paahdettuja siemeniä (L,G) 

Juustopastasalaatti (L) 

Maustekurkku ja punajuuri (L ja G) 

 

Siemenleipää ja voita (L) 

 

Pienimakea 

Kahvi ja tee 
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