Lobby Lounge menu

ma-la 15.00–22.30 & su 17.00–22.30

Kermainen saariston lohikeitto L, (G)
Pohjois-Atlantin lohta, perunoita, tilliä ja kermaa, tarjoillaan
paahdetun ruisleivän ja voin kera

18,00 €

Savolax burger L, (G)
21,50 €
Kevyesti savustettua grillattua lohta, briossisämpylä, salaattia,
tomaattia, punasipulia, limeaiolia, rapu-skagenia ja ranskalaisia 
perunoita
Berberi-kana L, G
Piripiri-chilillä maustettua grillattua broilerinfileetä, pannulla
paistettuja kauden vihanneksia, yrttiöljyä ja valkosipuliaiolia
(saatavilla vegetaarisena Quorn-fileellä)

24,50 €

Espanjalainen munakas L, G
Paprikaa, chiliä, perunaa, oliivia sekä salsiccia chorizoa
(saatavana ovo-vegetaarisena)

18,50 €

19,90 €
Mama Esterlita’s Pasta Bolognese L,(G)
Hitaasti kypsennetty perinteinen naudanlihakastike tarjoillaan
De Cecco -pastan ja parmesaanijuuston kanssa
Pasta fagottini Funghi L
Herkkusieniä, ruohosipulituorejuustoa, pinjansiemeniä,
neitsytoliiviöljyä ja parmesaanijuustoa

18,90 €

Ilmoitathan henkilökunnallemme, jos sinulla on ruoka-allergioita. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.

L Laktoositon | G Gluteeniton | VL Vähälaktoosinen | M Maidoton | P Sisältää pähkinää | Veg Vegaaninen

‘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.

Lobby Lounge menu

Mon-Sat 15.00–22.30 & Sun 17.00–22.30

Creamy Archipelago salmon soup L, (G)
North Atlantic salmon, potatoes, dill and cream, serves with
toasted rye bread and butter

18,00 €

Savolax burger L, (G)
Lightly smoked grilled salmon, brioche bun, salad, tomato,
red onion, lime aioli, crayfish skagen and French fries

21,50 €

Berberi chicken L, G
24,20 €
Grilled chicken filets seasoned with Piripiri-chili,
pan fried season vegetables, herb oil and garlic infused aioli
(available as vegetarian with Quorn file)
Spanish omelette L, G
Bell pepper, chili, potatoes, olives and salchicha chorizo
(available as ovo-vegetarian)

18,50 €

Mama Esterlita’s Pasta Bolognese L, (G)
Slowly cooked traditional beef sauce serves with
De Cecco pasta and parmesan cheese

19,90 €

Pasta fagottini Funghi L
Button mushrooms, fresh cheese with chives, pine seeds,
virgin olive oil and parmesan cheese

18,90 €

Ilmoitathan henkilökunnallemme, jos sinulla on ruoka-allergioita. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.

L Laktoositon | G Gluteeniton | VL Vähälaktoosinen | M Maidoton | P Sisältää pähkinää | Veg Vegaaninen

‘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.

