
Ruokaa, joka saa
sinut onnelliseksi
Food, that makes you happy

Koko päivän ruokalista
All Day Menu



Kasvis (L, G) 18,20 €
Kasvispyttipannua ja herne-papupihvi.

Lohi (L, G) 23,00 €
Pintasavustettua lohta, beurre blanc -kastiketta ja 
murskattua varhaisperunaa.

Nieriä (L, G) 23,00 € 
Paistettua nieriää, paahdettua porkkanapyreetä,  
fenkolia ja tummaa tillikastiketta. 

Kananrinta (L, G) 21,50 € 
Paahdettua kananrintaa, whisky-kermakastiketta, 
herkkutatteja ja timjamipaahdettuja perunoita.

Härän ulkofilee (L, G) 29,90 € 
Grillattu 200 g kotimainen Black Angus -ulkofileepihvi, 
karamellisoitua sipulia, papupaistos ja madeiralientä.

Sisäfileepihvi (L, G) 36,50 € 
Kotimainen 180 g sisäfileepihvi, chilimarinoituja 
katkarapuja, varhaiskaali-perunapaistosta ja 
punaviinikastiketta.

Kaikkien suosikitThe Club (L) 18,20 €
Klassinen kolmikerroksinen leipä, jossa grillattua kanaa, 
savupekonia, kananmunaa, pihvitomaattia ja rapeaa 
salaattia. Tarjoillaan ranskalaisten perunoiden kanssa.

Voileivät

Alkupalat ja salaatit
Lohi (L) 9,80 €
Sokerisuolattua lohta, piimä-tillikastiketta, mätiä, 
kurkkua ja mallasleipää.

Poro & juusto (G) 9,70 €
Kylmäsavustettua poronpaistia, pientilajuustoa ja 
sokeroituja puolukoita.

Lohikeitto (L)  11,90 / 15,90 €
Perinteinen suomalainen lohikeitto ja paahdettua 
ruisleipää (normaali/iso).

Maa-artisokkakeitto (L, G) 8,60 /12,60 €
Paahdettu maa-artisokkakeitto (normaali/iso). 
 

Juustosalaatti (G, P)              13,50 / 19,50 €
Paistettua halloumia, mozzarellaa, paprikahilloketta, 
pähkinöitä ja basilikabalsamicoa (normaali/iso).

Klassinen Caesarsalaatti (L)         10,70 / 14,70 €
Romainesalaattia, paahdettuja luomubriossikrutonkeja, 
marinoituja anjovisfileitä, parmesaanilastuja ja 
caesarkastiketta (normaali/iso).

Lisää grillattua kananrintaa 5,90 € 
Lisää käsinkuorittuja katkarapuja                 5,90 €

Ilmoitathan henkilökunnallemme, jos sinulla on ruoka-allergioita. Hinnat sisältävät arvonlisäveron. 
 L Laktoositon | G Gluteeniton | VL Vähälaktoosinen | M Maidoton  | P Sisältää pähkinää  

‘Kids stay & eat free’ tarkoittaa, että alle 13-vuotiaat lapset voivat nauttia aamiaisen maksutta. Myös lasten ruokalistalta valitut lounas ja päivällinen ovat ilmaiset, kun 
vähintään yksi lapsen kanssa oleva aikuinen syö ruokalistalta vähintään yhden pääruoan. Tämä tarjous on voimassa hotellissa, jossa lapsen perhe yöpyy.

Aloita maistuvalla pikkuannoksella  
tai yhteisellä naposteltavalla.

Kanapasta (L) 19,90 €
Grillattua kanaa, kasviksia ja tomaattikastiketta.

Pekonipasta (L) 18,20 €
Kermainen sieni-pekonipasta.

Valitse näistä:
- Tagliatelle
- Täysjyvä penne
- Gluteeniton spagetti

Pastat
Klassiset pasta-annokset viimeistellään aidoilla  

italialaisilla kastikkeilla. Valitse kahdesta erilaisesta  
pastasta tai ota gluteeniton vaihtoehto – Bellissimo!

Tuoreet briossiburgerit, jotka tarjoillaan 
ranskalaisten perunoiden ja coleslawn kanssa. Vaihda 
sämpylä tai ranskalaiset salaattiin, lisää täytteitä tai 

jopa toinen pihvi. Kysy lisää!

Klassinen  
naudanlihaburger (L) 18,20 €
Grillattu kotimainen Black Angus -hampurilaispihvi, 
luomubriossisämpylä, omaa hampurilaiskastikettamme, 
punasipulia ja ranskalaisia perunoita. 

Beyond burger (M) 18,20 €
100 % kasvipohjainen burger vegaanitäytteillä: juustoa, 
chimichurrimajoneesia, raikasta salaattia, tomaattia ja 
pikkelöityä sipulia. Tarjoillaan ranskalaisten perunoiden  
ja chimichurri-majoneesidipin kera.

Lisää pekonia (L, G) 1,90 € 
Lisää sinihomejuustoa (G)                  1,00 € 
Lisää cheddarjuustoa (L, G)                 1,00 €

Ota toinenkin burgerpihvi 4,00 €

Burgerit

Suklaa & vadelma (L, P) 9,40 €
Lämmin suklaafondant, vadelmaparfait, marinoituja 
vadelmia ja vadelmamelbaa.

Tyrni & lakritsi (L, G)  8,60 €
Tyrnipannacotta ja lakritsimoussea. 

Kinuski & karpalo (L) 8,60 €
Rikkaat ritarit, kuumaa kinuskia ja jääkarpaloita. 

Jäätelöpallo 3,50 €
Vanilja-, suklaa-, mansikkajäätelö (G), vadelmasorbet (L). 

Lisää:              á 0,80 € 
Suklaakastiketta (L, G), Kinuskia (G).

Herkuttele lopuksi
Jätä vähän tilaa! Maista herkullisia jälkiruokiamme 

ja nauti jokaisesta suupalasta.



Vegetarian (L, G) €18.20
Vegetable hash and pea and bean patty.

Salmon (L, G) €23.00
Lightly smoked salmon, beurre blanc sauce and crushed 
new potatoes.

Arctic char (L, G) €23.00 
Grilled arctic char, roasted carrot puree, fennels and dark 
dill sauce. 
Chicken breast (L, G) €21.50 
Roasted chicken breast, whisky cream sauce, cepes and 
thyme potatoes.

Sirloin steak (L, G) €29.90 
Grilled 200 g domestic Black Angus sirloin steak, 
caramelised onion, bean casserole and madeira dressing.

Fillet steak (L, G) €36.50 
Domestic 180 g Black Angus fillet steak, chili shrimps, 
cabbage and potato casserole, red wine sauce.

Everyone’s favouritesThe Club (L) €18.20
Classic triple-decker stack of grilled chicken, 
smoky bacon, egg, beef tomato & crisp lettuce,  
packed into bread and served with french fries.

Sandwiches

Starters & nibbles
Salmon  (L) €9.80
Gravlax, dill and sour cream dressing, roe, cucumber and 
malt bread.

Reindeer (G) €9.70
Cold-smoked reindeer roast, cheese from a small farm 
producer and sugarcoated lingonberries.

Salmon soup (L)  €11.90/15.90
Traditional Finnish creamy salmon soup and rye toast 
(normal/large).

Artichoke soup (L, G) €8.60/12.60
Grilled artichoke soup (normal/large). 
 

Cheese salad (G, P)                  €13.50/19.50 
Grilled halloumi, mozzarella, paprika jam, nuts and 
balsamic vinegar with basil (normal/large). 

Classic Caesar salad (L)     €10.70/14.70
Romaine lettuce, toasted organic brioche croutons, 
parmesan flakes and caesar dressing (normal/large).

Add: Grilled chicken breast  €5.90 
Add: Hand-peeled shrimps                   €5.90

Please inform a member of staff before dining if you have a food allergy. Prices include VAT. 
L Lactose-free | G Gluten-free | LL Low in Lactose | M Dairy-free | P Including nuts 

Kids stay and eat free means that children under the age of 13 years can enjoy breakfast free of charge. Lunch and dinner are also free when chosen from the kids’ 
menu and the child is accompanied by at least one adult eating at least one main course. This offer applies to the hotel in which the child’s family is staying.

Get started with a tasty plate 
or some nibbles to share.

Chicken pasta (L) €19.90
Grilled chicken, vegetables and tomato sauce.

Bacon pasta (L) €18.20
Mushroom and bacon cream pasta.

Choose from these:
- Tagliatelle
- Wholegrain penne
- Gluten-free spaghetti

Pasta
Classic pasta dishes made with authentic Italian  

sauces. Choose from two types of pasta  
or go gluten free – Bellissimo!

Freshly prepared burgers served in a brioche bun 
with skin-on fries and coleslaw. Swap your bun or 

fries for salad, add extra toppings or an extra burger 
– just ask!

Classic beef burger (L) €18.20
Grilled domestic Black Angus hamburger, organic brioche 
bun, the house dressing, red onion and french fries. 

Beyond burger (M) €18.20
100 % vegetarian burger patty and vegan toppings: 
cheese, chimichurri mayonnaise, crisp lettuce, tomato 
and pickled onion. Served with french fries and 
chimichurri mayonnaise dip sauce.

Add bacon (L, G) €1.90 
Add blue cheese (G)                   €1.00 
Add Cheddar cheese (L, G)                   €1.00

Add an extra burger €4.00

Burgers

Chocolate & raspberry (L, P) €9.40
Warm chocolate fondant, raspberry parfait, marinated 
raspberries and raspberry melba.

Sea buckthorn & liquorice (L, G)  €8.60
Sea buckthorn pannacotta and liquorice mousse.
 
Caramel & cranberry (L) €8.60
French toast, hot caramel sauce and iced cranberries. 

Ice cream €3.50
Vanilla, chocolate or strawberry ice cream (G),  
raspberry sorbet (L). 

Add:                 á €0.80
Caramel sauce (L, G), chocolate sauce (G).

Finish with a treat
Save some room! We’ve got some delicious desserts, 

with a moment of joy in every mouthful.



Welcome

Take-in or wait-in.
Room service to suit you.

Want to try our take-in service?  
We’re ready when you are, so give  

us a call to place your order.

It’s free to collect “take-in” from our restaurant. We also offer tra-
ditional room service, for a €10 tray charge between 6pm-10pm. 

Snacks are available 24/7 from our reception.

What takes your fancy today?
There’s something for everyone, so please  

take a seat and check out the menu.

Still  have questions? We’re here  
to help you out, feel free to grab  

any member of the team.

Tervetuloa

Ota mukaan tai odota 
huoneessa. Huonepalvelua 

sinun toiveidesi mukaisesti.
Haluatko kokeilla noutoa? 

Olemme valmiita, kun sinä olet, 
joten soita meille ja tee tilaus.

Kokeile uutta “take-in”-palveluamme ravintolan aukioloaikojen 
yhteydessä. Voit noutaa valmiin annoksen ravintolasta. Voit myös 

tilata perinteisesti huonepalvelusta klo 18–22. Tehdyistä tilauksis-
ta veloitetaan palvelumaksu 10 € / tilaus.  

Pikkusyötävää on saatavilla 24/7 vastaanotosta. 

Mitä mielesi tekee tänään?
Meiltä löytyy jokaiselle jotakin, istu vain 

alas ja katso ruokalistaa.

Onko sinulla kysyttävää?  
Haluamme auttaa sinua, tartu vain 

henkilökuntaa hihasta.


