FI

Menu

cafe
restaurant
bar

Rakkauden voi maistaa.
Sen tuntee omatekoisessa leivässä,
jäätelöissä, pastassa ja mauissa, joita
olemme keränneet sinulle ympäri maailmaa.
Kokeile vaikka.

Raaka-aineemme ovat korkeatasoisia ja pyrimme muun
muassa koko ajan lisäämään luomutuotteiden osuutta.
Jo nyt olemme ammattikeittiöiden Portaat luomuun
-ohjelmassa ylimmässä tähtiluokituksessa, mihin harva
ravintola Suomessa yltää.
Aterioihin sisältyy omatekoista luomuleipää ja kirnuvoita.
Leivät leivotaan juureen, osassa käytämme myös pieniä
määriä hiivaa. Juuritaikinamme ovat italialainen biga,
ranskalainen poolish ja perinteinen saksalainen Anstellgut.
Myös pastamme tehdään itse vatsaystävällisestä
hapanjuuritaikinasta. Jauhot ovat luomudurumvehnää.

L = Laktoositon
G = Gluteeniton

V = Kasvisruoka
Vegaaninen

Aamiainen (koko päivän)
Leivän saa myös gluteenittomana.
Dagen efter: Luomumunia, tuoremakkaroita,
rapeaa Schwarzwald-kinkkua, paistettuja tomaatteja,
luomusalaattia, luomuleipää, luomukahvia tai -teetä,
luomuappelsiinimehua
(L, G)		
18 €
Frühstück: Luomuleipää, croissant, leikkeleitä,
omatekoista granaattiomena-vadelmahilloa,
cheddarilla gratinoitu luomumuna, alppijuustoa
(luomu), luomusalaattia, grillattuja vihanneksia,
luomukahvia tai -teetä, luomuappelsiinimehua
(L)		
20 €
Shakshuka: San Marzano -luomutomaatteja,
luomukananmunia, luomupinaattia, lampaanfetaa,
valkosipulia, sipulia, chiliä, juustokuminaa,
persiljaa, luomusalaattia, luomukahvia tai -teetä,
luomuappelsiinimehua (L, G, V)
20 €
Erikoiskahvi		

+2€

Mimosa		

+6€

Alkupalat, salaatit ja keitot
Zum Antipasti: Valikoima Zumin herkkuja
– sisältää juustoa, lihaa, vihanneksia (L, G)

12 €

Vegaanitaivas:
Paistettua lampascionia (villi tupsuhyasintti),
auringonkukansiemen-kurpitsahummus,
apulialaisia oliiveja ja artisokkaa, maissitostada
(L, G, vegaaninen) 		

12 €

Caesarsalaatti (L) sisältää sardellia
+ hiiligrillattua luomukukonpojan rintafileetä
+ kevyesti savustettua lohta
+ 5 kpl valkosipulissa ja chilissä paistettuja
ravunpyrstöjä 		
+ grillattuja vihanneksia 		
+ paistettua vuohenjuustoa
+ luomuhernefalafeleja 		

14 €
+6€
+6€

Mezesalaatti (L, G, V)		
Luomusalaattia, hummusta, tsatsikia,
viininlehtikääryleitä, grillattua paprikaa,
kesäkurpitsaa, munakoisoa, lampaanfetaa
+ hiiligrillattua luomukukonpojan rintafileetä
+ kevyesti savustettua lohta
+ 5 kpl valkosipulissa ja chilissä paistettuja
ravunpyrstöjä 		
+ paistettua vuohenjuustoa
+ luomuhernefalafeleja 		

15 €

+7€
+4€
+4€
+4€

+6€
+6€
+7€
+4€
+4€

Zum Kürbis -salaatti:
Värikästä luomusalaattia, paistettua luomukurpitsaa,
munakoisoa ja luomuappelsiinia, värikästä
kukkakaalia, paahdettuja kurpitsansiemeniä,
timjamia, taggiasca-oliiveja (L, G, vegaaninen)
20 €
Luomutomaattikeittoa, lampaanfetaa, basilikaöljyä
(L, G, V) 		
8,5 /12,5 €
myös vegaanisena luomutofun kera
Zuppa alla Gallipolina: Hummeribisque,
mazzancolle-ravunpyrstöjä, mustekalaa,
sydänsimpukoita, lohta, fenkolia, sipulia
(L, G) 		

13 / 16 €

Pääruoat
Malin i solen:
Hiiligrillattua luomukukonpojan rintafileetä
(kotimainen), Malinin hunajaa, rapeaa focacciaa,
pestoa aurinkokuivatuista tomaateista ja
auringonkukansiemenistä, paistettua vuohenjuustoa,
granaattiomenaa, pekaanipähkinöitä, luomusalaattia
(L) 		
22 €
Hummeririsotto: Roma-luomuriisiä, luomuviiniä,
hummeribisque, mazzancolle-ravunpyrstöjä,
luomuparmesaania, luomusalaattia (L, G)
24 €
Risotto del giorno: Luomurisotto
tuoreista ja paikallisista kauden vihanneksista
(L, V) myös vegaanisena		

21 €

Salmoriglio:
Lohimedaljonki, sisilialaista salmoriglio-kastiketta,
Wikstenin perunoita, syysvihanneksia, luomusalaattia
(L, G)		
22 €
Galetto: Hiiligrillattua luomukukonpojan rintafileetä
(kotimainen), rosmariini-valkosipulikastiketta,
kurpitsapolentakakkua, syysvihanneksia,
luomusalaattia (L, G) 		
24 €
Moorish falafel:
Luomufalafeleja paikallisista herneistä, täytetty paprika
(kukkakaalia, fermentoitua kumkvattia, aprikoosia,
auringonkukansiemeniä, chiliä, luomuparmesaania),
värikkäitä vihanneksia, punaista zhug-salsaa,
luomusalaattia
(L, G, V) myös vegaanisena		
19 €

Pastat

Hampurilaiset

Omatekoiset luomupastamme on tehty hapanjuuritaikinasta.

Sämpylät ovat omatekoisia, biga-juurella kohotettuja
muffuletta-luomusämpylöitä. Hampurilaiset saa
gluteenittomina. Kastikkeita saa vaihtaa maun mukaan.
Naudanlihapihvit paistetaan mediumiksi ellei toisin toivota.
Pihvin voi vaihtaa grillattuun luomukukonpojan fileeseen.

Holy George: Omatekoista linguine-pastaa, chiliä,
8 mazzancolle-rapua, paahdettua valkosipulia,
fermentoitua luomusitruunaa, avokadoa, lehtipersiljaa,
dolcita-tomaatteja, luomuparmesaania, luomusalaattia
(L) myös gluteenittomana tai kasvisversiona
24 €
Spinaci e salmone: Omatekoista trivoglio-pastaa,
luomupinaattikastiketta, lohta, paahdettua valkosipulia,
punajuurilastuja, luomusalaattia (L)
21 €
myös gluteenittomana tai kasvisversiona
Polpette di agnello: Omatekoista pappardelle-pastaa,
yrttilihapullia luomukaritsasta, luomuparmesaania,
peperoncino-luomutomaattikastiketta, luomusalaattia
(L) 		
22 €
Bergamotto: Omatekoista radiatore-pastaa,
hiiligrillattua kotimaista luomukukonpojan rintafileetä,
fermentoitua kumkvattia ja bergamottia, kermaa,
paahdettua valkosipulia, chiliä, persiljaa,
dolcita-tomaatteja, luomusalaattia
(L) myös gluteenittomana tai kasvisversiona
22 €
Barchette: Omatekoista anelletti-pastaa, munakoisovene,
San Marzano -luomutomaatteja, fermentoitua
luomusitruunaa, valkosipulia, yrttejä, primo sale
-lampaanjuustoa, luomuparmesaania, luomusalaattia
(L, V) myös gluteenittomana		
18 €

Lady Burger (avoburgeri, melko tulinen):
Kotimainen luomujauhelihapihvi (200g), cheddaria,
porkkanasalsaa, välimerellistä salaattia (L)
20 €
Gent’s Burger (melko tulinen):
Kotimainen luomujauhelihapihvi (200g),
cheddaria, porkkanasalsaa, ranskalaisia perunoita,
luomusalaattia (L)		
20 €
Havana Burger (melko tulinen): Kotimainen
luomujauhelihapihvi (200g), cheddaria, mariquitasalsaa,
havanapippuri-majoneesia, grillattua ramiropaprikaa,
ranskalaisia perunoita, luomusalaattia (L)
23 €
Waldo Burger:
Kotimainen luomujauhelihapihvi (200g),
rapeaa Schwarzwald-kinkkua, cheddaria,
suppilovahveromajoneesia, persilja-valkosipulidippiä,
ranskalaisia perunoita, luomusalaattia (L)
23 €
Lebanese Burger: Luomukurpitsa-punajuuripihvi,
cheddaria, kumkvatti-mangosalsaa, ranskalaisia
perunoita, punaista zhug-majoneesia, luomusalaattia
(L, V) myös vegaanisena		
20 €

Lisukkeet hampurilaisiin 1 € / kpl: Porkkanasalsa, tsatsiki, omatekoinen luomuketsuppi, basilikamajoneesi,
hummus, persilja-valkosipulimajoneesi, punainen zhug-majoneesi, suppilovahveromajoneesi,
havanapippuri-majoneesia. Kaikki lisukkeet paitsi tsatsiki ovat vegaanisia.

Jälkiruoat

Lasten menu (alle 12-vuotiaille lapsille)

Runeberg-jäätelöä, Fredrika-granolaa,
vadelmakastiketta (L, V)		

Paistettua lohta ja Wikstenin perunoita,
syysvihanneksia, kurkkua, tomaattia, hedelmää
(L, G) 		

7,5 €

Affogato: Omatekoista vaniljajäätelöä & tuplaespresso
(L, G, V)		
7€

10 €

Omatekoista luomupastaa ja voita, kurkkua,
tomaattia, hedelmää (L, V)		

5€

7,5 €

Lämmintä saksalaista omenatorttua
& valinnainen jäätelö (L, V)
Calvados-suolakinuskijäätelöllä*

8,5 €
10 €

Luomuhernefalafel, Wikstenin perunoita,
luomutomaattikastiketta, kurkkua, tomaattia,
hedelmää (L, G, V) 		

Lämmintä Death by chocolate -kakkua
ja pistaasijäätelöä		

8,5 €

Luomuvaniljainen crème brûlée

8,5 €

Luomutomaattipasta: Omatekoista luomupastaa,
luomutomaattikastiketta, luomuparmesaania, kurkkua,
tomaattia, hedelmää (L, V)		
7,5 €

Omatekoinen jäätelö tai sorbetti*
(L, G, V) 		
4 € / pallo
Kysy kauden makuja.		
6 € / 2 palloa
			
6 € / 3 pientä palloa
			
8 € / 5 pientä palloa
Aikuisten jäätelöt (L, V) ja aikuisten sorbetit (L, G, V)*
			
5,5 € / pallo
* Teemme kaikki Eis Scream -jäätelömme alusta asti
itse. Emme käytä valmista massaa tai emulgaattoreita.
Jäätelövalikoimamme vaihtelee päivittäin.
Aikuisten jäätelöt sisältävät alkoholia.
Niitä ei myydä eikä tarjoilla alle 18-vuotiaille.
Kaikki jäätelömme ovat laktoosittomia.

Luomubolognese: Omatekoista luomupastaa,
bolognese kotimaisesta luomunaudasta,
luomuparmesaania, k
 urkkua, tomaattia, hedelmää
(L) 		
8,5 €
Luomukukonpoika-kermakastiketta,
omatekoista luomupastaa, luomuparmesaania,
kurkkua, tomaattia, hedelmää (L)

10 €

Paistettuja nitriitittömiä makkaroita,
ranskalaisia perunoita, omatekoista luomuketsuppia,
kurkkua, tomaattia, hedelmää (L, G)
9€
Hampurilainen: Hiiligrillattu kotimainen
luomujauhelihapihvi, ranskalaisia perunoita,
luomusalaattia, omatekoista luomuketsuppia,
kurkkua, tomaattia, hedelmää (L)
Tarvittaessa muokkaamme annoksia mieleisiksi.
Ruoka-annoksiin sisältyy luomuleipää ja kirnuvoita.

11 €

eat
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