
Cocktails	

SUMMER SPRITZ 11,50 € 
alkoholITon / alcohol-fREE  9,50 €

Aperol, Lillet Blanc, paikallista luomuraparperia, mansikkaa, 
sitruunamelissaa, luomuvalkoviiniä, luomukuohuviiniä / 
Aperol, Lillet Blanc, local organic rhubarb, strawberry,  
lemon balm, organic white wine, organic sparkling wine

hElSInkI DRY GIn & TonIc 11,50 €

Helsinki Dry Gin, Fever Tree Tonic Water, appelsiinia / orange

Kaikki viinit ovat vegaanisia / All our wines are vegan 

Kuplivat	/	Sparkling 

champagne, Brut Sélection, henri Dosnon, Ranska, 
luomu / france, organic 
Pinot Noir, Chardonnay,  0,75 l 55 €

Kuiva, hedelmäinen, tuoksussa kypsän päärynän ja omenan 
aromeja. / Dry, fuity. Scent of ripe pear and apple.

Schilcher frizzante, Weingut Markus klug,  Itävalta, 
luomu / austria, organic  
World’s Best Schilcher producer 2019
Blauer Wildbacher 100 %, 0,75 l 45 €
12 cl 7,50 €

Kuiva, kupliva rosé. Maussa mansikkaa, vadelmaa ja 
punaherukkaa. Sopii hyvin salaattien kanssa. / Dry, sparkling 
rosé. Strawberry, raspberry and  redcurrant flavours. Goes well 
with salads.

cava Intimissimo, Domino De la Vega, Espanja,  
luomu / Spain, organic 
Macabeo, 0,75 l 45 €
12 cl 7,50 €

Kuiva, tasapainoinen, omenainen, sitruunainen. 
Sopii kalan, äyriäisten sekä pastan kanssa. / Dry, balanced. 
Taste of apple and lemon. Goes with fish, seafood and pasta.

Valkoviinit	/	White	wines   

Gemischter Satz 2020, Zeilinger, Itävalta / austria
Sertifioitu kestävän kehityksen yritys / Certified sustainable 
winery
Müller-Thurgau, Roter Veltliner, Gelber Muskateller,  
0,75 l  45 €
16 cl 9,60 €

Kuiva, raikas, herukkainen, aromikas, tasapainoinen, 
sitruksinen. Sopii hyvin salaattien, kanan ja kasvisruokien 
kanssa. / Dry, fresh. Currant and citrus flavours, aromatic, 
well-balanced. Goes well with salads, poultry and vegetarian 
dishes.

Grüner Silvaner 2020, hofbauer Schmidt, Itävalta / 
austria
Sertifioitu kestävän kehityksen yritys / Certified sustainable 
winery
Grüner Silvaner 100 %, 0,75 l 48 €
16 cl 10,25 €

Itävallan vanhin rypälelajike. Köynnökset 25 vuotta vanhoja. 
Kuiva. Maussa kvitteniä, päärynää ja mangoa. Elegantti, 
tasapainoinen viini. Sopii salaattien, mansikoiden, brien ja 
oliivien kanssa. / Austria’s oldest grape variety. Vines are 
more than 25 years old. Dry. Taste of quince, pear and mango. 
Elegant and well-balanced. Goes well with salads, strawberries, 
brie and olives.

Escherndorfer lump, horst Sauer, Saksa, luomu / 
Germany, organic 
Riesling 100 %, 0,75 l 45 €
16 cl 9,60 €

Kabinett, kuiva, maussa mandariinia, mangoa, aprikoosia. Sopii 
hyvin alkuruokien ja kalan kanssa. / Kabinett, dry. Mandarin, 
mango and apricot flavours. Goes well with starters and fish.



Deliri floral 2019, Muscandia, Penedes, Espanja, luomu 
/ Spain, organic

Sauvignon Blanc, Moscatel de Grano Menudo, 0,75 l 45 €
16 cl 9,60 €

Puolikuiva, voimakas, täyteläinen, tasapainoinen, hunajainen, 
öljyinen. Maussa viherherukkaa, litsiä, luumua ja trooppista 
hedelmää. Sopii salaattien ja kasvisruokien kanssa. / Semi-dry, 
strong, full-bodied, well-balanced, honeyed, oily. Taste of green 
currant, lychee, plum and tropical fruit. Goes well with salads 
and vegetarian dishes.

Gäa Weiss, Grüner Veltliner Reserve 2019, 
nepomukhof Grassl, Itävalta, luomu / austria, organic
Sertifioitu kestävän kehityksen yritys / Certified sustainable winery
Grüner Veltliner 100 %, 0,75 l 48 €
16 cl 10,25 €

Kuiva, maussa mm. pippuria, aprikoosia, persikkaa, vaniljaa, 
suklaata, päärynää ja karamellia. Tammitynnyrissä kypsytetty. 
Tyylikäs ja täyteläinen. Sopii hyvin kukonpojan kanssa / Dry. 
Pepper, apricot, peach, vanilla, chocolate, pear and caramel 
flavours. Barrel-aged. Elegant and full-bodied. Goes well with 
cockerel.

Gäa, Pinot Blanc 2020, nepomukhof Grassl, Itävalta, 
luomu / austria, organic
Sertifioitu kestävän kehityksen yritys / Certified sustainable winery
Pinot Blanc 100 %, 0,75 l 48 €
16 cl 10,25 €

Kuiva, maussa mm. pähkinää, hunajaa, karamellia, 
marsipaania, verigreippiä. Sopii alkuruokien, pastojen, 
kantarellien ja mausteiden kanssa. / Dry. Nutty, honey, 
caramel, marzipan and pink grapefruit flavours. Goes well with 
starters, pasta, chanterelles and spices.

furmint, hechtenstutzer, 2019, Weingut kraft, Rust, 
Itävalta / austria 
Sertifioitu kestävän kehityksen yritys / Certified sustainable 
winery
Furmint 100 %, 0,75 l 45 €
16 cl    9,60 €

Erittäin kuiva. Maussa kvitteniä, sitrushedelmää ja 
karambolaa. Kalkkista mineraalisuutta ja hienoa hapokkuutta. 
Sopii hyvin alkuruokien, salaattien, äyriäisten ja kalan kanssa. 
/ Very dry. Quince, citrus fruit and karambola flavours. Chalky 
minerality and elegant acidity. Goes well with starters, salads, 
shellfish and fish.

Roter Veltliner, alte Reben hochstrass, 2019, Weingut 
Zeilinger, Itävalta, luomu / austria, organic
Roter Veltliner 100 %, 0,75 l 45 €
16 cl 9,60 € 

Kuiva, trooppisen hedelmäinen, hunajainen, sopii hyvin tulisten 
pastojen seuraksi. / Dry, tropical fruit and honey flavours. Goes 
well with spicy pastas.

Punaviinit	/	Red	wines	/	Rosé

Malcaracter, Ribera del Duero, 2018, Espanja, luomu / 
Spain, organic
Tempranillo 100 %, 0,75 l 48 €
16 cl 10,25 €

Täyteläinen, tanniininen, kirsikkainen, mausteinen, vaniljainen, 
pippurinen, viikunainen. Sopii hyvin munakoison, hiiligrillatun 
kukonpojan ja burgerin kanssa. / Full-bodied, tannic. Flavours 
of cherry, spices, vanilla, pepper and figs. Goes well with 
aubergine, char-grilled cockerel and burgers.



Ried Steinberg, St. Zehetbauer, 2017, Itävalta, luomu / 
austria, organic
Cabernet Franc 100 %, 0,75 l 48 €
16 cl 10,25 €

Keskitäyteläinen, punaherukkainen, kirsikkainen, sopivan 
tanniininen, sopii hyvin kanan, punaisen lihan sekä 
pastaruokien kanssa. / Medium-bodied. Redcurrant and cherry 
flavours. Pleasantly tannic. Goes well with poultry, red meat 
and pasta.

Blauer Burgunder, Grande Reserve 2017, Domäne 
Baumgartner, Itävalta / austria
Sertifioitu kestävän kehityksen yritys / Certified sustainable winery
Blauer Burgunder (Pinot Noir) 100%, 0,75 l 48 €
16 cl 10,25 €

Keskitäyteläinen. Maussa kypsää karhunvatukkaa, 
villikirsikoita, lakritsia ja suklaata. Sopivan tanniininen.  
Sopii hyvin kukonpojan, munakoison sekä pastaruokien kanssa. 
/ Medium-bodied. Ripe blackberry, wild cherry, liquorice and 
chocolate flavours. Pleasantly tannic. Goes well with cockerel, 
aubergine and pasta dishes.

St laurent Reserve 2015, Weingut Zöchling, Ried 
frauenfeld, Itävalta / austria
Sertifioitu kestävän kehityksen yritys / Certified sustainable winery
St Laurent, 0,75 l 48 €
16 cl 10,25 €

Keskitäyteläinen, kirsikkainen, metsämarjainen, kypsiä 
tanniineja. Sopii hyvin hiiligrillatun lihan, burgerin ja 
kasvisburgerin, munakoison ja pastaruokien kanssa. /  
Medium-bodied. Cherry, forest berry and ripe tannin flavours.  
Goes well with char-grilled meat, vegetarian and meat burgers, 
aubergine and pasta dishes.

Birillo, costa Toscana, IGT, Italia, luomu / Italy, 

organic
Cabernet Sauvignon, Merlot, 0,75 l 45 €
16 cl 9,60 €

Täyteläinen, tanniininen. Maussa tummia marjoja ja yrttejä. 
Sopii hyvin fetajuuston, oliivien, kasvis- ja kanapastan sekä 
grillatun kukonpojan kanssa. / Full-bodied, tannic. Taste of 
dark berries and herbs. Goes well with feta, olives, char-grilled 
cockerel, vegetarian and chicken pasta.

Der Illyrer 1875, Weingut Markus klug, 2019, Itävalta, 
luomu / austria, organic
Sertifioitu kestävän kehityksen yritys / Certified sustainable winery
Blauer Wildbacher, 0,75 l 45 €
16 cl 9,60 €

Kuiva rosé, mansikkainen, hedelmäinen, pirteän hapokas. Sopii 
hyvin kalan, caesarsalaatin ja lohikeiton kanssa. / Dry rosé. 
Strawberry and fruity flavours. Sparkly and balanced. Goes well 
with fish, Caesar salad and salmon soup.

Alkoholittomat	viinit	/	Non-alcoholic	wines 

champagner-Bratbirne, Jörg Geiger, Saksa / Germany
0,75 l 25 €

Puolikuiva ja tanniininen villipäärynäkuohuviini. Sopii hyvin 
alkuruokien ja kalan kanssa. / Semi-dry Champagner-Bratbirne 
Pear sparkling wine. Tannic, goes well with starters and fish.

cuvée nr. 11, PriSecco, Jörg Geiger,  
Saksa / Germany 0,75 l 20 €

Puolikuiva, sekoitus villipuutarhan kirpakoita omenoita ja 
päärynöitä, tammenlehtiä ja yrttejä. Sopii hyvin pastojen, 
sienien ja kalan kanssa. / Semi-dry. A blend of crisp wild 
apples and pears, oak leaves and herbs. Goes well with pasta, 
mushrooms and fish.



Oluet	ja	siiderit	/	Beer	and	cider 

hanaolut (pienpanimoiden oluita) / 
Draught beer (local breweries)
30 cl / 40 cl / 50 cl 6,90 € / 7,90 € / 8,50 €

Zum helles 33 cl 7,00 €

Sandels 33 cl 7,50 €

corona 33 cl 7,50 €

Brewdog Vagabond aPa, Skotlanti / Scotland 
33 cl 8,00 €
gluteeniton / gluten-free

Rothaus Pils, Schwarzwald,  
Saksa / Germany 50 cl  8,90 €

Gallipette, siideri / cider, Bretagne 33 cl 8,00 €
Ranskalainen kuiva omenasiideri /  
French dry apple cider

original long Drink, 33 cl 7,00 €

Virvokkeet	/	Alkoholittomat	juomat 

fritz-limonadit / limonade, 33 cl 4,00 € / 4,50 €
cola / cola light / sitruuna / raparperi  
lemon / rhubarb

laitilan Rio cola / Messina, 33 cl 3,80 €

Vichy original, 30 cl 3,50 €

Pellegrino, 50 cl 4,80 €

VandeStreek IPa, 33 cl 6,50 €

heineken lager, 33 cl 6,50 €

Bundaberg Ginger Beer, 37,5 cl 5,00 €

Täysmaito (laktoositon) / 
Whole milk (lactose-free), 20 cl 1,00 €

höllinger-pillimehu, luomu / 
höllinger juice box, organic, 20 cl 2,50 €
omena / päärynä 
apple / pear

appelsiinituoremehu luomu  
organic orange juice, 30 cl 3,50 €

Lämpimät	juomat	/	Warm	drinks

luomukahvi / organic coffee 2,50 €

luomutee / organic tee 2,50 €

Espresso 3,50 €

cappuccino 4,00 €

latte / Jäälatte / Iced Latte 4,50 €

Irish coffee 9,50 €

Makukahvi / flavoured coffee +1 €

Vanilja / hasselpähkinä / kookos   
Vanilla / hazelnut / coconut 

kaikki kahvimme ja teemme ovat luomua ja reilua 
kauppaa. / all our coffees and teas are organic and fair 
trade.



ollaanko kavereita?

Puh.	+358	50	439	6066
www.zum.fi



Juomat	/	Beverages

cafe
restaurant

bar
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