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 VL vähälaktoosinen   L laktoositon   M maidoton   G gluteeniton 
 LL Låglaktos               L Laktosfri       M Mjölkfri      G Glutenfri  

Käytämme kotimaista lihaa. Vi använder inhemskt kött. 

 

STREET FOOD MENU / 
STREET FOOD MENY 
34,50 € / henkilö / person 
 

 

Caesar salaatti Naturel (L) 
Caesarsallad naturell (L) 

Club Sandwich (M): 
Kananpoikaa, pekonia, salaattia, majoneesia ja tomaattia 
Club Sandwich (M):  
Kyckling, bacon, sallat, majonnäs och tomat 
 
 
Chicken wings, Smoky BBQ- ribs ja Criss Cut perunoita (M) 
Chicken wings, Smoky BBQ-ribs och Criss Cut-potatis (M)  
 
 
JUOMASUOSITUS / DRINK REKOMMENDATION 
 
IFK Grillo Chardonnay 75 cl 13% | Chile         54,00 € / plo 
Kuiva valkoviini, jonka hapokkuus on oiva pari kevyille kalaruoille ja kasvisruoille. Tämä viini on 
erinomainen seurusteluviini jälkipeleihin. 
 
 

IFK Red Nero d´Avola Shiraz 75 cl 13,5% | Italia        54,00 € / plo 
Keskitäyteläinen ja pehmeän tanniininen viini. Himoitsee kaverikseen paistettua kalaa, kanaa tai 
porsaanlihaa. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 VL vähälaktoosinen   L laktoositon   M maidoton   G gluteeniton 
 LL Låglaktos               L Laktosfri       M Mjölkfri      G Glutenfri  

Käytämme kotimaista lihaa. Vi använder inhemskt kött. 

 

ITALIA MENU /  
ITALIAN MENY 
36,50 € / henkilö / person 
 

 

Paahdettua viikunaa, parmankinkkua, mozzarellaa ja  
pestomarinoituja oliiveja (VL,G) 
Rostade fikon, parmaskinka, mozzarella och pestomarinerade oliver (LL,G)  

Rapeaksi paistettuja pitaleipäkolmioita, tonnikalamajoneesia ja kapriksia (L,M) 
Knaperstekta pitabrödstrekanter, tonfiskmajonnäs och kapris (L,M) 

 

Tummassa viherpippurikastikkeessa haudutettua kananpoikaa ja yrttimarinoituja 
kasviksia (G,M) 
Kyckling bräserad i mörk grönpepparsås och örtmarinerade grönsaker (G,M) 

 

JUOMASUOSITUS / DRINK REKOMMENDATION 
 
Finca Las Moras Sauvignon Blanc 75 cl 13,5% | Argentiina  43,00 € / plo 
Kuiva ja pirteän hapokas valkoviini. Tämä viini on parhaimmillaan kevyiden kalaruokien, 
kasvisruokien, salaattien ja antipastojen kanssa. 
 

Finca Las Moras Syrah 75 cl 13% | Argentiina    43,00 € / plo 
Täyteläinen ja mausteinen punaviini, joka rakastaa pastaa, juustoja ja porsaan lihaa. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 VL vähälaktoosinen   L laktoositon   M maidoton   G gluteeniton 
 LL Låglaktos               L Laktosfri       M Mjölkfri      G Glutenfri  

Käytämme kotimaista lihaa. Vi använder inhemskt kött. 

 

SPAIN MENU /  
SPAIN MENY 
37,50 € / henkilö / person 
 

 

Chorizo-kasvissalaatti (G,M): 
Paahdettua chorizomakkaraa, paprika, kukkakaalia, porkkanaa ja papuja 
Chorizo-grönsakssallad (L,G):  
Rostad chorizokorv, paprika, blomkål, morot och bönor  
 
Chilimarinoitua kananpoikaa ja tuoreita hedelmiä (G,M) 
Chilimarinerad kyckling och färsk frukt (G,M) 
 

Paahdettua lohta, lime-valkoviinikastiketta  
ja lämmintä kanttarelli-perunasalaattia (L,G) 
Rostad lax, lime- och vitvinssås och varm kantarell-potato sallad (L,G) 

 

JUOMASUOSITUS / DRINK REKOMMENDATION 
 
Bonaval Brut Cava 75 cl 11,5% | Espanja    42,50 € / plo  
Kuiva, mutta raikas Cava, jossa rypäleinä Macabeo ja Parellada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 VL vähälaktoosinen   L laktoositon   M maidoton   G gluteeniton 
 LL Låglaktos               L Laktosfri       M Mjölkfri      G Glutenfri  

Käytämme kotimaista lihaa. Vi använder inhemskt kött. 

 

NORDIS MENU /  
NORDIS MENY 
40,00 € / henkilö / person 
 

 

Hunajaisia juureksia, metsäsienimoussea ja siemennäkkäriä (L,G) 
Rotfrukter med honungssmak, skogssvampmousse och fröknäckebröd (L, G) 

Lohicevicheä, pikkelöityä retiisiä ja raikasta salaattia (G,M) 
Laxceviche, picklad rädisa och fräsch sallad (G,M) 

 

Ylikypsää häränrintaa, punaviinikastiketta ja  
vaniljalla maustettua bataattipyreetä (L,G) 
Extramör oxbringa, rödvinssås och sötpotatispuré smaksatt med vanilj (L, G) 

 

JUOMASUOSITUS / DRINK REKOMMENDATION 
 
Finca Las Moras Sauvignon Blanc 75 cl 13,5% | Argentiina  43,00 € / plo 
Kuiva ja pirteän hapokas valkoviini. Tämä viini on parhaimmillaan kevyiden kalaruokien, 
kasvisruokien, salaattien ja antipastojen kanssa. 
 
Cazes John Wine 75 cl 14,5% | Ranska     69,00 € / plo 
Biodynaamisesti viljellyistä rypäleistä valmistettu mehevä luomuviini, johon ei ole lisätty sulfiitteja.  
Sopii erinomaisesti antipastojen, pastan ja porsaan lihan kaveriksi. Ranskalainen  

 
 

 

 

 

 

 



 

 VL vähälaktoosinen   L laktoositon   M maidoton   G gluteeniton 
 LL Låglaktos               L Laktosfri       M Mjölkfri      G Glutenfri  

Käytämme kotimaista lihaa. Vi använder inhemskt kött. 

 

ROSBURGER MENU / 
ROSBURGER MENY 
35,50 € / henkilö / person 
 

 

Päivän ruokaisa salaatti 
Dagens stadiga sallad 

 

Rosburger: 
Roslundin Premium burgerpihvi, cheddarjuustoa, Myrttisen suolakurkkua, rapeaa 
pekonia, Roslundin majoneesia ja Coleslaw salaattia briossisämpylän välissä 
Rosburger:  
Roslunds premiumburgerbiff, cheddarost, Myrttinens saltgurka, knaprig bacon, Roslunds 
majonnäs och coleslaw i briochebröd 
 
 

JUOMASUOSITUS / DRINK REKOMMENDATION 
 
Finca Las Moras Sauvignon Blanc 75 cl 13,5% | Argentiina  43,00 € / plo 
Kuiva ja pirteän hapokas valkoviini. Tämä viini on parhaimmillaan kevyiden kalaruokien, 
kasvisruokien, salaattien ja antipastojen kanssa. 
 

Finca Las Moras Syrah 75 cl 13% | Argentiina    43,00 € / plo 
Täyteläinen ja mausteinen punaviini, joka rakastaa pastaa, juustoja ja porsaan lihaa. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 VL vähälaktoosinen   L laktoositon   M maidoton   G gluteeniton 
 LL Låglaktos               L Laktosfri       M Mjölkfri      G Glutenfri  

Käytämme kotimaista lihaa. Vi använder inhemskt kött. 

 

JÄLKIRUOKA / DESSERTER 
 

HIFK kiekko (L,G) 
HIFK puck (L, G) 
10,50 €  

Keittiömestarin valkosuklaakakku ja vadelmamelbaa 
Köksmästarens kaka med vit choklad och hallonmelba 
10,50 € 

Kookos-sahramipannacotta (L,G) 
Kokos-saffranpannacotta (L, G) 
8,50 € 

 

JUOMASUOSITUS / DRINK REKOMMENDATION 
 

Sartori Erfo prosecco 20 cl 11% | Italia     15,00 € / plo 
Hedelmäinen prosecco Veneton alueelta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 VL vähälaktoosinen   L laktoositon   M maidoton   G gluteeniton 
 LL Låglaktos               L Laktosfri       M Mjölkfri      G Glutenfri  

Käytämme kotimaista lihaa. Vi använder inhemskt kött. 

 

SNADIT / 
SMÅTT & GOTT 
 

Talon leipää ja levitettä (L) 
Husets bröd och predbart pålägg (L) 
3,50 € / hlö / person 

Club Sandwich ja vihersalaattia (M) 
Club Sandwich och grön sallad (M) 
13,80 € / hlö / person 

Nachoja ja salsa (G,M) 
Nachos och salsa (G,M) 
5,00 € / 90 g 

Perunalastuja ja dippikastiketta (L,G) 
Potatischips och dipp (L,G) 
6,70 € / 90 g 

Suolapähkinöitä (G,M) 
Salta nötter (G,M) 
4,00 € / 80 g 

Popcorneja (G,M) 
Popcorn (G,M) 
5,50 € / 3 litres 

Karkkipussi  
Godispåsen 
4,50 € / 180 gr 

Suklaapatukka 
Choklad 
3,00 € / 38 g 
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