MENU Rento
MUIKKU • VENDACE 28,30€
HIRVI • ELK 34,20€
VIHERSALAATTI • MIXED GREEN SALAD • M,G,VEG
Rapeaa jäävuorisalaattia ja yrttisalaattia, kurkkua, kirsikkatomaattia,
marinoitua punasipulia sekä auringonkukan- ja kurpitsansiemeniä ja yrttiöljyä
Crunchy iceberg lettuce and herb salad, cucumber, cherry tomatoes,
marinated red onion with sunflower and pumpkin seeds, herbal oil

MUIKKU • VENDACE • L
Ruispaneroituja muikkuja, kesäkurpitsatsatsikia, puikulamuusia ja maustekurkkua
Rye-battered fried vendace, zucchini tzatziki, mashed potatoes and pickles
TAI • OR

HIRVI • ELK • L,G (FI/SE/EE)
Hirviwallenberginpihvi, metsäsienikastiketta,
puikulaperunamuusia, juureksia ja puolukkaa
Elk wallenberg, forest mushroom sauce, mashed potatoes,
root vegetables and lingonberries

KAHVIA, TEETÄ JA SUKLAAKONVEHTEJA
Coffee, tea and chocolate

M = maidoton dairy free • L = laktoositon lactose free • VL = vähälaktoosinen low lactose • G = gluteeniton gluten free
VEG = vegaani vegan • FI/SE/EE = suomalaista/ruotsalaista/virolaista lihaa Finnish/Swedish/Estonian meat

MENU talvi
41,50 €
SAVUJUUSTO-MYSKIKURPITSAKEITTOA JA PUFFATTUA KAURAA • L,G
Butternut squash soup with smoked cheese, bacon and puffed oats

LOHI • SALMON • L,G
Mustapippurilla maustettua lohta ja appelsiini-voikastiketta,
pestoperunoita, juureksia ja punajuuripyreetä
Black pepper seasoned salmon with orange butter sauce,
pesto potatoes, root vegetables and beetroot purée
TAI • OR

LIHA • MEAT • L,G
Yön yli haudutettua naudanrintaa, mustaherukka-voikastiketta,
puikulaperunamuusia, lehtikaalia ja porkkanaa
Slowely poachen brisket of beef, blackcurrant-butter sauce,
“puikula” potato puree, kale and carrots

KANELI-HUNAJAKERMASSA HAUDUTETTUA LEIPÄJUUSTOA JA LAKKAHILLOA • L,G
Warm finnish style bread cheese poached with cinnamon and cream,
served with arctic cloudberry jam

M = maidoton dairy free • L = laktoositon lactose free • VL = vähälaktoosinen low lactose • G = gluteeniton gluten free
VEG = vegaani vegan • FI/SE/EE = suomalaista/ruotsalaista/virolaista lihaa Finnish/Swedish/Estonian meat

MENU ilta
45,50 € TAI SISÄFILEEPIHVILLÄ 49,50 €
METSÄSIENIPIIRAKKA • FOREST MUSHROOM PIE • L,G
Metsäsieniä, salottisipulia ja mustaleimajuustoa rapeassa piirakkakuoressa ja tomaattisalaattia
Forest mushrooms, shallot and full-bodied Emmentaler cheese in a crispy pie crust with tomato salad

SIIKA • WHITEFISH • L,G

Loisteella paistettua siikaa, muhennettua lehtikaalia,
paahdettua maa-artisokkaa ja perunaa, porkkanapyreetä
Fried whitefish, puréed kale, roasted Jerusalem artichoke and potato, carrot purée
TAI • OR

PIHVI • STEAK • L,G (FI)
Pariloitu naudan fileepihvi, balsamicokastiketta, kirsikkatomaatteja,
vuohenjuustolla gratinoitua röstiperunaa ja juureksia
Beef steak, balsamic reduction, cherry tomatoes,
goat cheese hash browns and root vegetables

MINTTUKAAKAO PANNACOTTA • M,G,VEGAN OPTION ALSO AVAILABLE
Mantelimaitoon ja soijakermaan valmistettu minttukaakaopannacotta ja päärynäkompottia
Almond milk and soya cream mint cocoa pannacotta with pear compote

M = maidoton dairy free • L = laktoositon lactose free • VL = vähälaktoosinen low lactose • G = gluteeniton gluten free
VEG = vegaani vegan • FI/SE/EE = suomalaista/ruotsalaista/virolaista lihaa Finnish/Swedish/Estonian meat

