MENU

Hospitz
Savusuolalla maustettua voi perunaa (L,G)
Mustikka graavattua siikaa ja rosmariini- vuolukermaa (L,G)
Sipuli- tillimarinoituja savuahvenia (M,G)
Loimutettua lohta ja sitruunageeliä (M,G)
Tattihyytelöä ja pikkelöityjä kanttarellejä (L,G)
Paahdettua kalkkunanrintaa ja raparperi- sipulihilloketta (M,G)
Maalaispatee ja karpalo- omenahilloketta
Raikasta viherversosalaattia, pikkelöityja kasviksia,
paahdettuja siemeniä ja porkkana- timjamidressing(M,G)
Savulohi- perunasalaattia ja tomaattikastiketta (M,G)
Paahdettua porkkanaa, palsternakkaa ja kukkakaalia sekä sipulidressing (M,G)
Porkkanaleipää ja vaahdotettua voita

Timjami- rosmariini mallaspossua (M,G)
tummaa hunajakastiketta (M,G)
Peruna- palsternakkapyrettä (L,G)
Karamellisoitua naurista (M,G)

Puolukka- pannacottaa, mehustettuja marjoja ja paahdettua kauraa (L)

58 eur/ hlö
lapset alle 12 vuotta, 1 eur/ ikävuosi (min. 20 hlö)

MENU

Wivi Lönn
Voi perunaa ja tilliä (L,G)
Kuusenkerkkä graavattua kirjolohta (M,G)
Savustettua siikaa ja omenaa (M,G)
Muikkupateeta, tillimajoneesia ja pikkelöityä sinapinsiementä (L)
Kukkakaalihyytelöä, paahdettuja kikherneitä ja mantelia (L,G)
Savuhärkää ja punasipuli- timjamihilloketta (M,G)
Raikasta viherversosalaattia, tomaattia, kurkkua,
paahdettuja siemeniä ja hunaja- sinappidressing (M,G)
Omenaista pähkinä- spelttihelmisalaattia ja vuohenjuustoa (L)
Paahdettua broileria, nokkospesto-perunaa ja rapeita kasviksia (L,G)
Porkkanaleipää ja voita

Paahdettua lohta (M,G)
Tilli- valkoviinikastiketta (L,G)
Kesäkurpitsaa, palsternakkaa, sipulia ja porkkanaa (L,G)
Savusuolalla maustettua perunapyrettä (L,G)

Ruusuvedellä maustettua maitovanukasta, vadelmaa ja pistaasia (L,G)

48 eur/ hlö
lapset alle 12 vuotta, 1 eur/ ikävuosi
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HOSPITZIN

Juhlamenu
Savusuolalla maustettua perunaa (L,G)
Kaarnikka graavattua siikaa (M,G)
Lämminsavustettua lohta ja sitruunavaahtoa (L,G)
Savuhärkää ja punasipuli- timjamihilloketta (M,G)
Porkkana- mustajuuriterriiniä ja pikkelöityä kurkkua (L)
Raikasta viherversosalaattia, pikkelöityjä kasviksia,
paahdettuja siemeniä ja hunaja- sinappidressing (L,G)
Paahdettua naurista, emmervehnää, lehtijuurikasta ja punajuurihummusta (L)
Savumuikku- maalaissalaattia ja tilli- vuolukermaa
Porkkanaleipää ja voita

Timjamilla maustettua porsaanfilettä (M,G)
Paahdettua kukkakaalta, kanttarellejä ja sipulia
Tummaa rosmariini- omenakastiketta

Kermatäytekakkua (marja, mansikka tai vadelma) (L)

38 eur/ hlö
lapset alle 12 vuotta, 1 eur/ ikävuosi
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Perinnemenu
Tilli- graavattua lohta ja sitruuna- vuolukermaa (L,G)
Krossattua kananmunaa, mallasviskisilliä ja ruista (L)
Savuhärkää ja punasipuli- timjamihilloketta (M,G)
Sienisalaattia (L,G)
Raikasta viherversosalaattia, pikkelöityja kasviksia, hunaja- sinappidressing (M,G)
Hunajapaahdettuja porkkanoita, naurista, palsternakkaa
ja sipulia sekä porkkana- timjamivinegrette (M,G)
Porkkanaleipää, karjalanpiirakoita
voi ja munavoi

Talon uunipaistia (M,G)
Savusuolalla maustettua voiperunaa (L,G)
Puolukkahilloketta (M,G)
Maustekurkkua (M,G)

Kermatäytekakkua (Marja, mansikka tai vadelma) (L)

29 eur/ hlö
lapset alle 12 vuotta, 1 eur/ ikävuosi
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Salaattimenu
Raikasta viherversosalaattia, pikkelöityja kasviksia,
paahdettuja siemeniä ja hunaja- sinappidressing (M,G)
Savumuikku- maalaissalaattia ja tilli- vuolukermaa (L,G)
Yrteillä maustettua broileria, spelttihelmiä ja paahdettuja kasviksia (M)
Kukkakaalipannacottaa, paahdettuja kikherneitä ja mantelia (L,G)
Katkarapu- juustopastasalaattia (L)
Paahdettua parsakaalia, lehtikaalia ja vuohenjuustoa
sekä karamallisoituja pähkinöitä (L,G)
Porkkanaleipää ja siemenleipää
Vaahdotettua voita

Sitruunaposset ja mangoa (L,G)

29 eur/ hlö
lapset alle 12 vuotta, 1 eur/ ikävuosi
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