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

Fioren ruokalista
Fiore’s Menu



Halstrattua pohjoisen nieriää L, G 26,20 €
Pekonimajoneesia, yrttiöljyä, parsaa, tilliä ja perunapyreetä

Järvi-Suomen Klassikko - Paistetut muikut L 20,40 €
Päijänteen muikkuja, perunavoita ja tilli-remouladea

Grillattua kananrintaa Pomodoro L 24,20 € 
Kastike tuoreista kirsikkatomaateista, vuohenjuustoa ja balsamicoa, pasta 
fagottinia 

Pitkään haudutettua vasikan poskea L, G 26,80 € 
Röstiperunaa, paistettua herkkusientä ja Madeiralla höystettyä 
paistinkastiketta

Poronkäristys a’la Lapponia L, G 30,50 € 
Jängän tyyliin haudutettua poronlapaa, Lapin muusia ja puolukkasurvosta

Härän sisäfileetä Carne Fiore L, G 39,40 € 
Grillattu sisäfilepihvi, paahdettua paprikaa, herkkusientä, broccolia ja 
punaviinipippurivoita

Kaikkien suosikit

The Club L, G 20,50 €
Klassinen kolmikerroksinen leipä, jossa maalaisleipää, kananfileetä, 
sipulia, tomaattia, avocadosalsaa, kananmunaa ja pekonia

Metsästäjänleipä L 20,50 €
Paistettu porsaan sisäfileleike, maalaisleipää ja sienimuhennosta, sesongin 
salaattia

Voileivät

Alkupalat ja salaatit
Kevyesti suolattua lohta L, G 11,20 €
seesaminsiemeniä, wasabikreemiä ja herneenversoa

Metsäsienikeittoa L, G 10,20 € / 14,60 €
Tuorejuustolla höystettyä sienikeittoa ja fetajuustolehikäinen

Classic Caesarsalaatti L, G  14,60 € / 21,40 €
rapeaa romainesalaattia, krutonkeja, anjovista, höylättyä 
parmesanjuustoa ja caesardressingiä - valitse lisäksi grillattua 
kananrintaa tai käsinkuorittuja katkarapuja

Vuohenjuustoa ja yrttiä L, G 14,60 € / 21,40 €
Yrttisalaattia, viikunaa, paahdettua vuohenjuustoa ja parmankinkkua, 
pinjansiemeniä, sitruunaöljyä ja monikukkahunajaa 

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.

Aloita maistuvalla pikkuannoksella  
tai yhteisellä naposteltavalla.

Tuoreet briossiburgerit, jotka tarjoillaan 
ranskalaisten perunoiden ja coleslawn kanssa. Vaihda sämpylä tai  

ranskalaiset salaattiin, lisää täytteitä tai jopa toinen pihvi. Kysy lisää!

The Classic Burger L, G 20,50 €
Black Angus Beef 200 g, briossisämpylä, maalaispekonia, 
cheddarjuustoa, salaattia, punasipulia, tomaattia, coleslaw, 
chilimajoneesia, ranskalaiset perunat 

Beyond Meat Veg L, M, G 20,50 €
Beyond Meat -kasvispihvi, briossisämpylä, salaattia, coleslaw, tomaattia, 
punasipulia, vegejuustoa, chilimajoneesia ja ranskalaiset perunat

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

Ota toinenkin burgerpihvi   4,00 €

Burgerit Bistron mustikkaa ja vaniljaa 9,80 €
Mustikka-murokakkua ja kuohkeaa vaniljakastiketta

Arctic Creme Brûlée L, G  9,80 €
Klassinen paahtovanukas, lakkasurvosta ja lasitettua ruokosokeria 

Death by Chocolate L, G 10,80 €
Suklaa-fondant, suklaajäätelöä, suklaakastiketta ja suklaahippuja 

Jäätelö coupe L, G 7,60 €
Kaksi palloa vanilja-/suklaa-/mansikkajäätelöä tai sorbettia, 
mansikkaa, tuilekeksiä, kermavaahtoa ja kastiketta maun mukaan 

Herkuttele lopuksi
Jätä vähän tilaa! Maista herkullisia jälkiruokiamme ja  

nauti jokaisesta suupalasta.



Broiled Arctic Char L, G 26,20 €
Bacon mayonnaise, herb oil, asparagus, serves with dill and potato pure

Lake-Side Classic pan fried vendance L 20,40 €
Served with potato butter and dill infused sauce remoulade

Grilled chicken breast Pomodoro L 24,20 € 
Fresh teardrop tomato sauce, goat cheese, balsamico serves with fresh 
pasta fagottini (available as vegetarian with quorn file) 

Slowly braised veal cheeks L, G 26,80 € 
Fried button mushrooms, Madeira cured steak jus and rösti potato 
cake paistinkastiketta

Reindeer hash a’la Lapponia L, G 30,50 € 
Lappland style braised reindeer flakes,  
Lappi’s mashed potatoes and crushed lingonberry compote

Filet Steak Carne Fiore L, G 39,40 € 
Grilled beef tenderloin, roasted bell pepper, button mushrooms, 
broccoli and redwine infused pepper butter

Everyone’s favourites

The Club L, G 20,50 €
Chicken breast, smoky bacon, country bread, onion, beef tomato,  
avocado salsa, fried egg, serves with French fries

Hunter’s Sandwich L 20,50 €
Pan fried fillet of pork schnitzel, country bread and  
cream stewed mushrooms, season salad

Sandwiches

Starters & nibbles
Lightly salt-cured salmon L, G 11,20 €
sesame seeds, wasabi cream and pea sprouts

Wild mushroom soup L, G 10,20 € / 14,60 €
Fresh cheese infused mushroom soup with feta cheese filled puff pastry 
flan

Classic Caesar Salad L, G  14,60 € / 21,40 €
Crispy romaine salad, anchovies, croutons, parmesan flakes and Caesar 
dressing, choose with grilled chicken breast or hand-peeled shrimps

Goat cheese and herbs L, G 14,60 € / 21,40 €
Herb salad, figs, roasted goat cheese and parma ham, pine seeds, lemon 
oil and flower honey 

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 | Veg Vegan 

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.

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!

The Classic Burger L, G 20,50 €
Black Angus Beef 200 g, brioche, smoky bacon, cheddar cheese, salad, 
red onion, beef tomato, coleslaw, chili mayonnaise and French fries 

Beyond Meat Veg L, M, G 20,50 €
Vegetarian burger patty, brioche, salad, coleslaw, tomato, pickled red 
onion, vegan topping cheese, chili mayonnaise, served with French fries

Add-ons

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

Add an extra burger beef   €4.00

Burgers Bistro’s blueberries and vanilla 9,80 €
Blueberry short bread cake and whipped vanilla sauce

Arctic Cloudberry Creme Brûlée L, G  9,80 €
Classic Brûlée served with arctic cloudberries and glazed demera sugar 

Death by Chocolate L, G 10,80 €
Chocolate fondant, chocolate ice-cream, sauce chocolate and chocolate 
flakes 

Ice-cream coupe L, G 7,60 €
Two balls of vanilla/choclate/strawberry ice-creams or sorbet, 
strawberries, tuile biscuit, cream Chantilly and topping sauce after 
taste 

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 traditional 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 nou-
taa valmiin annoksen ravintolasta. Voit myös tilata perinteisesti huonepalvelusta klo 

18–22. Tehdyistä tilauksista 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.




