
Cocktails	

SUMMER	SPRITZ  12 €

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

ALKOHOLITON		/	NON-ALCOHOLIC	SPRITZ	 9,5 €

HELSINKI	DRY	GIN	&	TONIC 12 €

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 68 €

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		
Maailman paras Schilcher-tuottaja 2019 / World’s Best 
Schilcher producer 2019
Blauer	Wildbacher	100	%,	0,75	l 49 €
12	cl  7,85 €

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	100	%,	0,75	l  49 €
12	cl  7,85 €

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

Deliri	Ancestral	2020,	Muscandia,	Penedes,	Espanja,	
luomu	/	Spain,	organic
Sauvignon	Blanc,	Muscat	Frontignan,	0,75	l 55 €
12	cl  8,80 €

Kuiva, kukkainen, sitruksinen. Tuoksussa vihreää omenaa, 
päärynää ja sitruskukkaa. Sopii salaattien, risottojen ja 
kasvisruokien kanssa. / Dry, flowery bouquet, citrus notes. 
Scent of green apple, pear and citrus flowers. Goes well with 
salads, risotti and vegetarian dishes.

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 notes, aromatic, 
balanced. Goes well with salads, poultry and vegetarian dishes.



Grüner	Silvaner	2021,	Ottersbacher	Mühlenweine,	
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, mangoa ja banaania. 
Elegantti, tasapainoinen viini. Sopii salaattien, mansikoiden 
ja oliivien kanssa. / Austria’s oldest grape variety. Vines are 
more than 25 years old. Dry. Taste of quince, pear, mango and 
banana. Elegant and well-balanced. Goes well with salads, 
strawberries and olives.

Neuburger	2021,	Berger,	Itävalta	/	Austria
Sertifioitu	kestävän	kehityksen	yritys	/	Certified	sustainable	winery

Neuburger	100	%,	0,75	l  48 €
16	cl  10,25 €

Kuiva. Voimakas mantelin tuoksu, mieto hapokkuus. 
Kypsytetään 200-vuotiaassa perinteisessä maakellarissa. Sopii 
maustetun ruuan ja pastojen kanssa. / Dry. Strong scent of 
almond, mildly acidic. Aged in a 200-year-old traditional wine 
cellar. Goes well with spicy food and pasta dishes.

Escherndorfer	Lump,	Horst	Sauer,	Saksa,	luomu	/	
Germany,	organic 
Riesling	100	%,	0,75	l  48 €
16	cl  10,25 €

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.

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 55 €
16	cl  11,75 €

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.

Furmint,	Hechtenstutzer,	2019,	Weingut	Kraft,	Rust,	
Itävalta	/	Austria 
Sertifioitu	kestävän	kehityksen	yritys	/	Certified	sustainable	winery

Furmint	100	%,	0,75	l  55 €
16	cl			  11,75 €

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  48 €
16	cl  10,25 € 

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



Punaviinit	/	Red	wines	/	Rosé

Malcaracter,	Ribera	del	Duero,	2019,	Espanja,	luomu	/	
Spain,	organic
Tempranillo	100	%,	0,75	l  52 €
16	cl  11,10 €

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

Blaufränkisch	Hochäcker	2016,	Anton	Gober,	Itävalta,	
luomu	/	Austria,	organic,	92	Falstaff	points
Sertifioitu	kestävän	kehityksen	yritys	/	Certified	sustainable	winery

Cabernet	Franc	100	%,	0,75	l 55 €
16	cl  11,75 €

Keskitäyteläinen, karhunvatukkainen, tuoksussa paahdettua 
appelsiininkuorta ja lakritsia, sopivan tanniininen ja suklainen, 
sopii kanan, punaisen lihan sekä pastaruokien kanssa. / 
Medium-bodied. Blackberry notes. Scent of roasted orange peel 
and liquorice. Pleasantly tannic and chocolaty. Goes well with 
poultry, red meat and pasta dishes.

X-Bec,	2017,	Weingut	Kraft,	Rust,	Itävalta	/	Austria													
Sertifioitu	kestävän	kehityksen	yritys	/	Certified	sustainable	winery

Malbec	100	%,	0,75	l  55 €
16	cl  11,75 €

Kuiva, täyteläinen, silkkinen. Tuoksussa kuivattuja ruusuja ja 
vadelmia. Kypsytetty tammitynnyrissä. Sopii riistan, pihvien 
ja vahvojen juustojen seuraksi. / Dry, rich, silky. Scent of dried 
roses and raspberries. Barrel-aged. Goes well with game, steaks 
and strong cheeses.

Blauer	Burgunder,	Grande	Reserve	2017,	Domäne	
Baumgartner,	Itävalta	/	Austria
Sertifioitu kestävän kehityksen yritys / Certified 
sustainable winery
Blauer	Burgunder	(Pinot	Noir)	100%,	0,75	l 55 €
16	cl  11,75 €

Keskitäyteläinen. Maussa kypsää karhunvatukkaa, 
villikirsikoita, lakritsia ja suklaata. Sopivan tanniininen. Sopii 
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.

Der	Illyrer	1875,	Weingut	Markus	Klug,	2019,	Itävalta,	
luomu	/	Austria,	organic
Sertifioitu kestävän kehityksen yritys / Certified 
sustainable winery
Blauer	Wildbacher,	0,75	l  48 €
16	cl  10,25 €

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

Jälkiruokaviini	/	Dessert	wine

Ruster	Ausbruch,	Weingut	Kraft,	Rust,	Itävalta	/	
Austria,	93	Falstaff	points
Sertifioitu	kestävän	kehityksen	yritys	/	Certified	sustainable	winery

Pinot	Gris	100	%,	0,375	l  75 €
4	cl  8 €

Makea. Maussa banaania, taatelia, hunajaa ja ylikypsiä 
aprikooseja. Pitkä maku, hapokas. Sopii täydellisesti crème 
brûléen kanssa. / Sweet. Taste of banana, dates, honey and 
overripe apricots. Lingering taste, acidic. A perfect match with 
crème brûlée.



Alkoholittomat	viinit	/	Non-alcoholic	wines 

Champagner-Bratbirne,	Jörg	Geiger,	Saksa	/	Germany
0,75	l  30 €
12	cl	  6,50 €

Puolikuiva ja tanniininen villipäärynäkuohuviini. Sopii 
hyvin alkuruokien ja kalan kanssa. / Semi-dry and tannic 
Champagner-Bratbirne wild pear sparkling wine. Goes well with 
starters and fish.

Frühlingsduft,	PriSecco,	Jörg	Geiger,	Saksa	/	Germany 
0,75	l  30 € 
12	cl		  6,50 €

Puolimakea, sekoitus villipuutarhan kirpakoita omenoita ja 
päärynöitä, mansikoita ja seljankukkia. Sopii aperitiiviksi tai 
spritziksi salaattien kanssa. / Semi-sweet. A blend of crisp wild 
apples and pears, strawberries and elderflowers. Goes well as a 
spritz with salads or as an aperitif.

Oluet	ja	siiderit	/	Beer	and	cider 

Hanaolut (pienpanimoiden oluita) / 
Draught beer (local breweries)
30 cl / 40 cl / 50 cl 7,20 € / 8,20 € / 8,90 €

Vanhan Porvoon panimon oluita 
Porvoo Old Town Brewery beers, 33 cl  8,50 - 9 €

Mustakaura, lager, Kaski, 33 cl  8 €

Zum Helles, 33 cl 7,50 €

Sandels, 33 cl 7,50 €

Corona, 33 cl 7,50 €

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

Rothaus Pils, Schwarzwald, Saksa / Germany, 50 cl   
  9,30 €

Rothaus Hefeweizen, Schwarzwald, Saksa / Germany, 
50 cl  9,30 €

Happy Joe Organic Wild Apple, 27,5 cl 8 €
Suomalainen kuiva omenasiideri /  
Finnish dry apple cider

Happy Joe Organic Crispy Pear, 27,5 cl 8 €
Suomalainen puolikuiva päärynäsiideri /  
Finnish medium dry pear cider

Original Long Drink, 33 cl 8 €
 
Virvokkeet	/	Alkoholittomat	juomat 

Fritz-limonadit / limonade, 33 cl  4,50 €
Cola / Cola Light  / sitruuna / raparperi  
Lemon / rhubarb

Laitilan Rio Cola / Messina, 33 cl 4,5 €

Vichy Original, 30 cl 3,70 €

Pellegrino, 50 cl 5,50 €

Soodavesi / Soda water 50 cl 3,50 €
Soodavesikannu / Pitcher of soda water, 2 l  10 €

VandeStreek IPA, 33 cl (0,5 %) 6,50 €

Heineken Lager, 33 cl (0,0 %) 6,50 €

Bundaberg Ginger Beer, 37,5 cl 6 €

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

Luomutuoremehu appelsiini tai omena
Organic juice, orange or apple, 20 cl 2,50 €
30 cl 3,50 €



Ollaanko kavereita?

eat    love    repeat

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

Lämpimät	juomat	/	Warm	drinks

Luomukahvi / Organic coffee 3 €

Luomutee / Organic tee 3 €

Espresso 4 €

Espresso macchiato 4 €

Americano 4 €

Cappuccino 4,50 €

Latte / Jäälatte / Iced Latte 4,80 €

Irish Coffee 12 €

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.



Juomat	/	Beverages

cafe
restaurant

bar


