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Aamiaiset: 
 

Aamiainen katettuna 

18 € / henk + tuntiveloitus 

puuroa ja marjoja 

mysliä ja maustamatonta 

jogurttia 

keitettyjä kananmunia 

kylmäsavulohta 

tummaa ja vaaleaa leipää 

voita, levitettä 

kinkkua, kalkkunaleikettä, 

juustoa 

tomaattia, kurkkua, salaattia 

hedelmiä 

maitoa, tuoremehua 

kahvia, teetä, sokeria, keksejä 

 

Aamiainen toimitettuna, rasioihin 

pakattuna 

15 € / henk + kuljetus 25 € 

mysliä ja jogurttia 

tummaa ja vaaleaa leipää 

voita, levitettä 

kinkkua, kalkkunaleikettä, 

juustoa 

tomaattia, kurkkua, salaattia 

hedelmiä 

maitoa, tuoremehua 

kahvia, teetä, sokeria, keksejä 

 

Lappilainen aamiainen katettuna 

27 € / henk + tuntiveloitus 

puuroa ja marjoja 

mysliä ja maustamatonta 

jogurttia 

munakokkelia 

poromakkaroita 

hirviterriiniä 

kylmäsavulohta 

tummaa ja vaaleaa leipää 

voita, levitettä 

kinkkua, kalkkunaleikettä, 

juustoa 

tomaattia, kurkkua, salaattia 

hedelmiä 

pikkumakeaa jälkiruokaa 

maitoa, tuoremehua, 

karpalomehua 

kahvia, teetä, sokeria, keksejä 
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Lounas vaihtoehdot: 
Annos, sisältää leivän ja voin  € / henkilö 

 kermainen lohikeitto  18,80 

 poronlihakeitto 18,80 

 kinkkukiusaus 18,80 

 lohikiusaus 18,80 

 savuporokiusaus 18,80 

 lasagne  18,80 

 pariloitua lohta, metsäsienikastiketta, perunamuusia 18,80 

 paistettua porsaanfilettä,  

timjamikastiketta, perunaterriiniä 18,80 

Alkuruokia € / henkilö 
Rautuseljankaa ja tillikreemiä 13,80 

Kermaista kuningasrapukeittoa ja tuoretta leipää  14,90 

Blini ja siianmätiä, sipulia ja vuolukermaa  16,90 

Herkkutattikeittoa ja tuoretta leipää  14,90 

Kalaruokia € / henkilö 
Savustettu lohi  26,60 

Paistettua rautua ja kuningasrapua 28,50 

Liharuokia € / henkilö 
Poronkäristys ja pottumuusi, puolukkaa ja suolakurkkua  25,80 

Poron paahtopaistia, rosmariini-perunakakku  29,90 

Jälkiruokia € / henkilö 
Pannacotta paahdetusta valkosuklaasta, lapin marjoja  9,50 

Suklaakakkua, lemon curd, suklaa ganacea da capo  11,20 

Mantelilla paneroitua leipäjuustoa, lakkahilloa, suolakinuskia  10,40 
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Keittiömestari suosittelee 

Menu 1 60 € / henkilö 

 Rautuseljankaa, tillikreemiä ja talon leipää 

 Lapin varras: Lohta ja poroa vartaassa, riistakastiketta, 

 metsäsienimuhennosta ja dushes perunaa   

 Mantelilla paneroitua leipäjuustoa, lakkahilloa ja suolakinuskia  

 

Menu 2 68 € / henkilö 

 Blinejä, siianmätiä, sipulia, smetanaa 

 Ylikypsää riekonrintaa, mehukasta poron paahtopaistia, 

konjakkikastiketta ja rosmariini-perunakakkua   

 Lakkajäätelöä ja revontulikastiketta   

 

Menu 3 52 € / henkilö 

 Porocarpazzio, raikasta metsäsienisalaattia 

 Miedosti savustettua tunturirautua sekä kuningasrapua,  

rapu-äyriäiskastiketta, hernepyrettä ja metsäsieniohrattoa   

 Pannacotta paahdetusta valkosuklaasta ja lapin marjoja  

 

Menu 4 54 € / henkilö 

 Samettista maa-artisokkakeittoa, pekonilastu ja talon leipää 

 Paistettua Inarin siikaa, punajuuri beurreblanck ja puikula-peruna 

muffinssi  

 Lämmintä suklaakakkua, lemon curd ja suklaa ganacea da capo   

 

 
Catering kuljetukset Saariselän ja Laanilan alueella: 25 € / vienti 
Tuntiveloitus arkisin, tarjoilija / kokki: 50 € + alv 14-24 % 
Tuntiveloitus sunnuntaisin ja juhlapyhinä, tarjoilija / kokki: 100 € + alv 14-24 %. 
Minimi 2 henkilöä. 


