Menu Rento
Menu Casual
34,50€
VUOHENJUUSTOSALAATTI • GOAT CHEESE SALAD • L,G
Paistettua vuohenjuustoa, viikuna-balsamicosiirappia, melonia, pikkelöityä paprikaa,
marinoitua punasipulia, kirsikkatomaattia, kurkkua ja rapeaa vihersalaattia
Fried goat cheese slice, fig and balsamic syrup, melon, pickled bell pepper,
pickled red onion, cherry tomatoes, cucumber and crunchy green salad

MUIKKU • VENDACE • L, SAA/AVAILABLE G
Voissa paistettuja ruisjauhotettuja muikkuja, tillimajoneesia,
tuorekurkkupikkelssiä ja perunamuusia
Rye-breaded fried vendaces, dill mayonnaise, fresh cucumber pickle
and mashed potatoes
TAI • OR

KANAPASTA • CHICKEN PASTA • L, SAA/AVAILABLE G
Seesaminsiemenillä kuorrutettua kananpojan rintafileetä, Mezzi Rigatoni-pastaa,
tomaattista kastiketta, rucolaa, pekonia ja parmesanjuustoa
Sesame seed crusted chicken fillet, Mezzi Rigatoni-pasta,
tomato sauce, rucola, bacon and parmesan cheese

KAHVIA, TEETÄ JA SUKLAAKONVEHTEJA
Coffee, tea and chocolates

G = gluteeniton gluten free • L = laktoositon lactose free

Menu kesä
Menu summer
43,50 €
ALBAN MAKULAJITELMA • TASTE ASSORTMENT
Martinmäen kylmäsavusiikaa ja mallasleipää • M
Cold smoked whitefish and malt bread
Kalkkunapastramia ja semikuivattua tomaattia • M,G
Turkey pastrami with semi-dried tomato
Palvattua naudanpaistia Tiituspohjan Palvarilta ja piparjuurimajoneesia • M,G
Roast beef from local smokery with horseradish mayonnaise
Hakamaan lammasmakkaraa ja Rotisseur-sinappikastiketta • L,G
Hakamaa´s lamb sausage and mustard sauce
Pikkelöityä kukkakaalia ja paprikaa, suolapähkinärouhetta • M,G
Pickled cauliflower and bell pepper with salted nut crumble
Peltola Blue -juustoa ja mansikkahilloketta • L,G
Blue cheese and strawberry compote

LOHI • SALMON • L,G
Loisteella paistettua lohta, sitruuna-sahramikastiketta,
kesäperunoita ja paperissa kypsennettyjä kauden kasviksia
Glow fried salmon, sauce with lemon and saffron seasoning, potatoes and paper
TAI • OR

PORSAS • PORK • L,G (FI)
Karamellisoitua ylikypsää porsaanfilettä, BBQ-maustettua punaviinikastiketta,
vuohenjuustogratinoitua punajuuriröstiä ja munakoisoa, paprikaa ja kesäkurpitsaa vartaassa
Slowly cooked pork filee, BBQ sauce, goat cheese gratinated beetroot patty and vegetables in skewer

SUKLAA BROWNIE • CHOCOLATE BROWNIE • L,G

Suklaabrownie, vaniljajäätelöä ja mansikoita
Chocolate brownie, vanilla ice cream and strawberries

G = gluteeniton gluten free • L = laktoositon lactose free • FI = suomalaista lihaa Finnish meat

Menu ilta
Menu Evening
KALALLA TAI ULKOFILEELLÄ • FISH OR SIRLOIN • 46,50 €
SISÄFILEELLÄ • TENDERLOIN • 52€
PALVARIN CARPACCIO • SMOKED CARPACCIO • L,G
Tiituspohjan palvarin naudan paistia, piparjuurimajoneesia, rucolaa,
marinoituja kasviksia, parmesania, viikuna-balsamicosiirappia ja pinjansiemeniä
Smoked beef, horseradish mayonnaise, rucola, marinated vegetables,
parmesan, fig-balsamico syrup and pinenut

AHVEN JA HAUKI • PERCH AND PIKE • L,G
Paistettuja ahvenfileitä ja Alban haukiterriiniä, sitruuna-sahramikastiketta,
vihreitä vihanneksia ja peruna-maa-artisokkapyreetä
Fried perch fillet and pike terrine of the house, lemon and saffron sauce,
green vegetables and potato & Jerusalem artichoke purée
TAI • OR

PIHVI • STEAK • L,G (FI)
Pariloitu 150g naudan ulkofileepihvi, Alban punaviinikastiketta,
paistettuja herkkusieniä, vihreitä vihanneksia ja pekoniperunaa
Grilled beef steak, Alba´s red wine sauce, fried champignons,
green vegetables and bacon potatoes

SITRUUNA-RAAKALAKRITSI PANNACOTTA •
LEMON AND RAW LIQUORICE PANNA COTTA • L,G

L = laktoositon lactose free • G = gluteeniton gluten free • FI = suomalaista lihaa Finnish meat

