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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. 

 

MEXICAN MENU / 
MEXIKAN MENY 

35,50 € / henkilö / person 
 

 

Salaatti "Goal" (M,G) 
Sweet chili -marinoitua kananpoikaa, maissilastuja, greippiä, avokadoa, 
sitrusvinaigretteä ja salaattia 
Sallad ”Goal” (M,G) 
Sweet chili marinerade kyckling, majs chips, grapefrukt, avokado, 
citronvinaigrette och sallad 
 
Chili Con Carne (L) 
Tulisesti maustettua naudanlihaa ja papuja tomaattikastikkeessa, 
tortillalettuja, tuoretomaattisalsaa, jalapenoja, creme fraichea, punasipulia 
ja cheddarraastetta 
Chili Con Carne (L) 
Oxfilé och bönor i kryddig tomatsås, tortillas, färsk tomatsalsa, jalapenos, creme 
fraiche, rödlök och riven cheddarost 
 
 
 
 
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. 

 

NORDIS MENU /  
NORDIS MENY 
37,00 € / henkilö / person 
 

 

Nordiksen legendaarista Caesarsalaaatia (L) 
Legendarisk Caesarsallad Nordis (L) 
 
Salaatti paahdetuista kasviksista (M,G) 
Bataattia, kirsikkatomaatteja, punasipulia, pinaattia ja pinjansiemeniä 
Sallad med rostade grönsaker (M,G) 
Sötpotatis, körsbärstomat, rödlök, spenat och tallfrö 
 
Punaviinikastikkeessa haudutettua kananpoikaa sekä pekonilla maustettua 
perunamuusia (L,G) 
Kyckling stuvad i rödvinssås och potatismos med bacon (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. 
 

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. 

 

SEASONAL MENU /  
SÄSONG MENY 
40,00 € / henkilö / person 
 

 

Fetajuusto-parsakaalipiirakkaa & sitrusmarinoitua rucolaa (VL) 
Fetaostpaj med broccoli och citronmarinerade rucola (VL)  
 
Limepaahdettua lohta ja linssisalaattia (M,G) 
Herkkusieniä, paprikaa ja punasipulia  
Lime rostad lax och linssallad (M,G) 
Champinjoner, paprika och rödlök 
 
Ylikypsää härkää (L,G) 
Kermaista pippurikastiketta & paahdettua perunaa 
Extramör ox (L,G) 
Krämig pepparsås och rostad potatis 
 

 
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 
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Käytämme kotimaista lihaa. Vi använder inhemskt kött. 

 

ASIAN MENU /  
ASIAT MENY 
42,00 € / henkilö / person 
 

 

Sushit (M,G) 
Lohimakeja (3kpl/hlö) ja lohninigirejä (3kpl/hlö)   
Sushi (M,G) 
Lax maki (3 st/person) och lax nigiri (3 st/person) 
 
Thai-nuudelisalaatti (M,G) 
Riisinuudeleita, punakaalia, paprikaa ja härkäpapuja 
Thailändsk nudelsallad (M,G) 
Risnudlar, rödkål, paprika och bondbönor 
 
Misolohta (M,G) 
Riisiviinietikka maustettua villiriisiä 
Lax miso (M,G) 
Vildris smaksatt med risvinvinäger 
 

 
 
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. 

 

VEGAANI MENU / 
VEGAN MENY 
35,00 € / henkilö / person 
 

 

Thai-nuudelisalaatti (M,G) 
Riisinuudeleita, punakaalia, paprikaa ja härkäpapuja 
Thailändisk nudelsallad (M,G) 
Risnudlar, rödkål, paprika och bondbönor 
 
Paahdettua punajuurta (M,G) 
Vegaanista pähkinämajoneesia, sitrusmarinoitua rucolaa ja salaattia 
Rostad rödbeta (M,G) 
Vegansk majonnäs på nötter, citronmarinerad rucola och sallad 
 
Härkiscurry (M) 
Härkistä, sokeriherneitä, herkkusieniä, kesäkurpitsaa ja vesikastanjaa, sekä 
ohrattoa 
Härkiscurry (M) 
Härkis, sockerärta, champinjoner, zucchini, vattenkastanj och kornrisotto 
 
 
 
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. 
 
 

 

 

 

 



 

 VL vähälaktoosinen   L laktoositon   M maidoton   G gluteeniton 
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Käytämme kotimaista lihaa. Vi använder inhemskt kött. 

 

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

 

Päivän ruokaisa salaatti 
Dagens matig sallad 

 

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

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. 
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Käytämme kotimaista lihaa. Vi använder inhemskt kött. 

 

JÄLKIRUOKA / DESSERTER 
 

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

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

Kookos-sahramipannacotta (L,G) 
Pannacotta med kokos och saffran (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 
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Käytämme kotimaista lihaa. Vi använder inhemskt kött. 

 

SNADIT / 
SMÅTT & GOTT 
 

Talon leipää ja levitettä (L) 
Husets bröd och bredbart 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 

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

Karkkipussi  
Godispåsen 
4,50 € / 180 gr 

Suklaapatukka 
Chokladstång 
3,00 € / 38 g 
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Käytämme kotimaista lihaa. Vi använder inhemskt kött. 

 

KORIT / KORGAR 
Gin Tonic kori     Gin Tonic korg 
Korista riittää juotavaa 15 henkilölle.   Det finns tillräckligt med dryck för 15 personer. 

Bombay Gin       Bombay Gin  
Fever Tree Tonic     Fever Tree Tonic 
Kurkkuviipaleita     Gurkskivor                                                     
Sitruunaviipaleita     Citronskivor 
Jäitä       Is 

195 €       195 € 

 

Avec kori      Avec korg 
Korista riittää juotavaa 15 henkilölle.   Det finns tillräckligt med dryck för 15 personer.. 

Jameson Whiskey     Jameson Whiskey 
Kahvia      Kaffe 
Vaahdotettua kermaa    Vispad grädde 
Ruokosokeria     Rörsocker 
Suklaakonvehteja     Chockladkonfekt 

175 €       175 € 
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