
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)
 

59 eur/ hlö
vähintään 20 asiakasta

Alle 12-vuotta lapset lasketaan erikseen 
 1 eur/ ikävuosi

 
 

Hospitz
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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)
 
 
 

50 eur/ hlö
vähintään 20 asiakasta

Alle 12-vuotta lapset lasketaan erikseen
 1 eur/ ikävuosi

 

Wivi Lönn
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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)
 
 
 

42 eur/ hlö
vähintään 20 asiakasta

Alle 12-vuotta lapset lasketaan erikseen
 1 eur/ ikävuosi

 
 

Juhlamenu
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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)
 
 
 
 

35 eur/ hlö
vähintään 20 asiakasta

Alle 12-vuotta lapset lasketaan erikseen
 1 eur/ ikävuosi

 
 

Perinnemenu
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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)
 
 
 

33 eur/ hlö
vähintään 20 asiakasta

Alle 12-vuotta lapset lasketaan erikseen
 1 eur/ ikävuosi

 
 

Salaattimenu
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Vihersalaatti
 

Keittiömestarin lohikeitto
 

Leipää & voita
 

Makea leivos
tai

Talon vohveleita makeilla täytteillä
 

Kahvi & Tee
 
 
 

 
 
 
 

 24 eur/ hlö
vähintään 10 asiakasta

Alle 12-vuotta lapset lasketaan erikseen
 1 eur/ ikävuosi

 

Keitto Menu



Voi perunaa 
Krossattua kananmunaa, Mallas- viskisilliä ja Päivärinteen ruislastua

Mustikka- graavisiikaa ja kuusenkerkkä- omenahilloketta
Tilli- sipulimarinoituja savumuikkuja

Loimutettua lohta ja puolukka- vuolukermaa 
Kylmäsavustettua haukea ja sitruunageeliä

 
Ruiskuorrutettua joulukinkkua ja talon viskisinappia 

Herneitä ja rommi- marinoituja luumuja
Savustettua kalkkunanfileetä ja karpalohilloketta

Talon sienisalaattia 
Paahdettua rosollia ja sinihomejuustokermaa

Brandy-pähkinäjuustoa, rosmariini- viikunoita ja omenaa, raikasta salaattia ja
paahdettuja hunaja-pähkinöitä sekä vaaleaa balsamico-siirappia 

 
Porkkana- ja lanttulaatikkoa 

Yrttipaahdettua porsaanfileetä, tummaa viinikastiketta ja pähkinävoissa paahdettuja
perunoita

 
Rukiiset karjalanpiirakat ja munavoi 

ruisleipää ja vaahdotettua voita 
 

Jouluista piimä- pannacottaa, piparia ja omenaa 
Kahvia ja teetä

 
 
 
 

52 eur/ hlö
vähintään 20 asiakasta

Alle 12-vuotta lapset lasketaan erikseen
 1 eur/ ikävuosi

 
 

Keittiömestarin Joulubuffa
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Voi perunaa

Smetanasilliä 
Savustettuja tilli- sipulimuikkuja

Tilli- graavattua lohta ja pikkelöityä Kuusenkerkkää
Savustettua siikaa ja omena-rosmariinihilloketta

 
Ruiskuorrutettua joulukinkkua ja talon viski-sinappia

Herneitä ja rommi- marinoituja luumuja
 

Talon sienisalaattia
Rosollia ja timjami- vuolukermaa

Sinihomejuustoa, rosmariini- viikunoita ja omenaa, raikasta salaattia ja paahdettuja
hunaja-pähkinöitä sekä vaaleaa balsamico-siirappia 

Jouluinen waldorffinsalaatti
 

Porkkana- ja lanttulaatikkoa
Uunipaistia, puolukkaa ja maustekurkkua

 
Rukiiset karjalanpiirakat ja munavoi

ruisleipää ja vaahdotettua voita
 

Rommi- rusinamoussea, piparkakkua ja omenaa
 
 
 
 
 

45 eur/ hlö
vähintään 20 asiakasta

Alle 12-vuotta lapset lasketaan erikseen
 1 eur/ ikävuosi

 

Kisällin Pikkujoulubuffa 
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Raikasta vihersalaattia, kurkkua, pikku tomaatteja ja karamellisoituja pähkinöitä
Pekoni- perunasalaattia

Paahdettua kurpitsaa ja vuohenjuustomoussea
Paahdettuja kasviksia, tomaattista pastaa ja yrttejä

Talon foccazia
Tomaattinen yrtti-tuorejuusto

 
Appelsiinitäysmehua & Omenatäysmehua

Kahvi & Tee
 

Rapeita itse paistettuja vohveleita
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 eur/ hlö
min. 20 hlöä

Alle 12-vuotta lapset lasketaan erikseen
 1 eur/ ikävuosi

 
 

Wohveli Brunssi Menu
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SUOLAISET  TÄYTTEET
Savulohta, vaahdotettua smetanaa ja maustekurkkua
Katkarapu- skagen
Kylmäsavustettua kirjolohta
Pikkelöityjä tilli- kurkkuja
Leppäsavustettua kinkkua
Chimichurri- valkosipulimajoneesia
yrttimarinoitua mozzarellaa
avocadoa
Marinoitua punasipulia
Peltolan bluejuustoa
viikunahilloketta
Rucolaa
Rapeaa possunkylkeä
Paahdettua parsakaalta
Raparperi-pekonihilloketta

MAKEAT TÄYTTEET

Pistaasijäätelöä
Valkosuklaamoussea
Hasselpähkinälevitettä
hillottuja marjoja
Appelsiinimarmeladia
Talon mansikkahilloa
Vaahterasiirappia
Suolakinuskia

Kahvi/tee



Kirjolohipastramia, päivärinteen ruislastua ja piparjuurivaahtoa
Kylmäsavulohikuppi

Toast skagen saaristolaisleivällä ja pikkelöityä kurkkua
Perunarieskaa, savustettua siikaa ja omenaa

 
Leppäsavukinkku- munakasrullaa ja pikkelöityä sinapinsiementä

 
Sienipiirasta ja vuohenjuustomoussea

Parmesanskonssit
Tomaattimuffinssit

 
Mantelileivos ja vadelmageeli

Marjaleivos
Suklaaleivos

 
Kahvi/tee

 
 
 
 
 
 
 

48 eur/ hlö
vähintään 20 asiakasta

Alle 12-vuotta lapset lasketaan erikseen
 1 eur/ ikävuosi

 
 

Keittiömestarin Cocktail menu
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Parmesanskonssit leppäsavukinkulla ja pikkelöidyllä sinapinsiemenellä
 

Voicroissant, Peltolan bluejuustoa sekä viikunahilloa
 

Katkarapuleipää ja pikkelöityä kurkkua
 

Kylmäsavulohi- tuorejuustokuppi
 

Macarons
 

Juustokakkua ja raparperihilloketta
 

Tryffelileivos
 

Mantelileivos ja vadelmageeliä
 

Mansikoita ja vadelmia
 
 

Teevalikoimamme
Nordqvist Nippon Green

Nordqvist Tiikerin päiväuni
Nordqvist Keisarin Morsian 
Nordqvist Uskollinen Ystävä 

Nordqvist Sadepäivän Ilo
 
 

28 eur/ hlö
+lasi proseccoa - 35€ /hlö 

 
 

Iltapäivätee
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