
BURGERS & SANDWICHES

PÄÄRUOKANA

All day menu

ALKUUN 
Etanapannu (L) 11,60 €
Aurajuustolla tai valkosipulivoilla haudutettuja 
etanoita ja paahdettua briossia.
(Saatavana gluteenittomana)

Kermainen Lohikeitto (L) 12,90 / 16,90 € 
Paahdettu ruisleipää 
(Saatavana gluteenittomana)

SALAATIT
Klassinen Caesarsalaatti (L) 21,40 € 
Romainesalaattia, paahdettuja briossikrutonkeja, 
parmesaania, caesarkastiketta. Valintasi mukaan 
grillatulla kanalla tai paistetulla lohella.

The Club (L) 19,50 €
Klassinen kolmikerroksinen leipä, jossa grillattua 
kanaa, pekonia, kananmunaa, tomaattia, rapeaa 
salaattia, Tarjoillaan ranskalaisten perunoiden 
kanssa. (Saatavana gluteenittomana)

Klassinen naudanlihaburger (L) 19,50 € 
Kotimainen Black Angus –hampurilaispihvi, 
luomubriossi sämpylä, salaattia, suolakurkkua, 
omaa hampurilaiskastikettamme, tomaattia, 
cheddarjuustoa, ranskalaisia perunoita
(Saatavana gluteenittomana ja kasvispihvillä)

Pasta Carbonara (L) 16,90 € 
Tuoretta tagliatellea, pekonia, sipulia, 
keltuaiskastiketta, parmesaania, kermaa
(Saatavana kasvisversiona ja gluteenittomana)

Pasta Pesto (L) 15,90 € 
Tuoretta tagliatellea, pestoa, kirsikkatomaattia, 
pinjansiemeniä, parmesaania
(Saatavana gluteenittomana)
Lisää á 6,90 €
Broilerin rintafileetä / Paistettua lohta / 
Nyhtökauraa

Paistettua lohta (L, G) 27,20 €
Paistettua lohta, hollandaisekastiketta ja 
tilliperunoita

Pippuripihvi (L, G) 32,90 € 
Naudanulkofileetä 200 g, pippurikastiketta, 
paahdettuja pikkuperunoita, kauden kasviksia, 
pippurimaustevoita

L Laktoositon | G Gluteeniton
Ilmoita henkilökunnan jäsenelle ennen ruokailua, jos sinulla on ruoka-aineallergiaa tai intoleranssia. Kaikki ruoat valmistetaan alueella, 
jolla voi esiintyä allergeeneja. Hinnat sisältävät arvonlisäveron. KIDS EAT FREE - Lapset syövät maksutta  ohjelma on saatavilla alle 13-
vuotiaille. Lapset voivat syödä maksutta aamiaisen, lounaan tai illallisen, kun he syövät ravintolan lasten menun ateria ja kun heidän 

perheenjäsenensä ruokailevat tavalliselta ruokalistalta. Etu koskee hotellia, jossa lapsen perhe majoittuu.

LOPUKSI
Crème brûlée ja paahdettua 
valkosuklaata (L) 8,50 €

Talon suklaakakku ja vaniljajäätelöä (L) 
10,80 €

Jäätelöpallo (L, G) 3,50 €
Lisää kastike á 1,00 €
Suklaa-, kinuski- tai mansikkakastike

Ota mukaan tai odota huoneessa!
Huonepalvelua sinun toiveiden mukaan. Voit noutaa valmiin annoksen To Go Cafésta. Voit myös tilata perinteisesti 

huonepalvelusta ma-la kello 18.00-21.00. Tehdyistä tilauksista veloitetaan huonepalvelumaksu 8 € /tilaus.



STARTERS MAINS

All day menu

Escargots (L) 11,60 €
Escargots with Aura blue cheese or garlic butter and 
roasted brioche. (Available gluten free

Creamy Salmon Soup (L) 12,90 / 16,90 € 
Toasted Rye Bread (Available Gluten Free)

SALADS
Classic Caesar Salad (L) 21,40 € 
Romaine salad, roasted brioche croutons, parmesan, 
caesar sauce. With your choice of grilled chicken or 
fried salmon.

BURGERS & SANDWICHES
The Club (L) 19,50 €
Classic three-layer bread with grilled chicken, 
bacon, egg, tomato, crispy salad, Served with 
french fries. (Available gluten free)

Classic Burger (L) 19,50 €
Finnish Black Angus burger steak, organic brioche 
bun, lettuce, pickles, our own burger sauce, 
tomato, cheddar cheese. Served with french fries. 
(Available gluten-free or with vegetable steak)

Pasta Carbonara (L) 16,90 € 
Fresh tagliatelle, bacon, onion, egg yolk sauce, 
parmesan, cream (Available in vegetarian and 
gluten-free versions)

Pasta Pesto (L) 15,90 € 
Fresh tagliatelle, pesto, cherry tomatoes, pine 
nuts, parmesan (Available gluten free)

Add to á 6,90 €
Grilled chicken fillet / Fried salmon / Pulled 
oats

Grilled salmon (L, G) 27,20 €
Grilled salmon, Hollandaise sauce and dill 
potatoes

Pepper steak (L, G) 32,90 €
Grilled beef fillet steak 200 g, pepper sauce, 
roasted potatoes, seasonal vegetables, pepper 
seasoned butter

L Laktoositon | G Gluteeniton
Ilmoita henkilökunnan jäsenelle ennen ruokailua, jos sinulla on ruoka-aineallergiaa tai intoleranssia. Kaikki ruoat valmistetaan alueella, 
jolla voi esiintyä allergeeneja. Hinnat sisältävät arvonlisäveron. KIDS EAT FREE - Lapset syövät maksutta  ohjelma on saatavilla alle 13-
vuotiaille. Lapset voivat syödä maksutta aamiaisen, lounaan tai illallisen, kun he syövät ravintolan lasten menun ateria ja kun heidän 

perheenjäsenensä ruokailevat tavalliselta ruokalistalta. Etu koskee hotellia, jossa lapsen perhe majoittuu.

DESSERTS
Crème brûlée and toasted white 
chocolate (L) 8,50 €

House chocolate cake and vanilla ice 
cream (L) 10,80 €

Ice cream ball (L, G) 3,50 €
Add sauce of your choice á 1,00 € 
Chocolate, caramel or strawberry 

Take-in or wait in the room!
Room service according to your wishes. Make your order and you can pick up the finished portion from To Go Café. You can also order from 
traditional room service Monday-Saturday from 18:00 to 21:00. A room service fee of € 8 per order will be charged.



LASTENLISTAN 
PÄÄRUOAT 6,90 € 

MAKOISIA HERKKUJA 
2,20 €

Kids menu

Lastenpasta (L) 
Jauhelihakastiketta, tagliatellepastaa ja 
rucolaa

Lasten lohi (L,G) 
Grillattua lohta ja perunamuusia

Lasten lihapullat (L,G)
Lihapullia kermakastikkeessa ja 
perunamuusia

Lasten Burger
Majoneesia, salaattia, tomaattia, 
suolakurkkua sekä ranskalaiset perunat

Jäätelöpallo (L)
Vanilja, suklaa tai sorbetti

Tuorehedelmäsalaatti

Ilmoita henkilökunnan jäsenelle ennen ruokailua, jos sinulla on ruoka-aineallergiaa tai intoleranssia. Kaikki ruoat valmistetaan alueella, jolla voi esiintyä allergeeneja. Hinnat sisältävät arvonlisäveron. KIDS 
EAT FREE - Lapset syövät maksutta  ohjelma on saatavilla alle 13-vuotiaille. Lapset voivat syödä maksutta aamiaisen, lounaan tai illallisen, kun he syövät ravintolan lasten menun ateria ja kun heidän 
perheenjäsenensä ruokailevat tavalliselta ruokalistalta. Etu koskee hotellia, jossa lapsen perhe majoittuu.
Please inform a member of staff before dining if you have a food allergy or intolerance. All food is prepared in an area where allergens are presented. Prices include VAT. Kids Eat Free is available for 
kids under 13 years. KIDS EAT FREE - Kids can eat free breakfast and free lunch and dinner when ordering in the hotel’s restaurant from the kids menu section and when accompanied by a family member 
dining from the regular menu. This offer applies to the hotel in which the child’s family is staying. 

L Laktoositon | G Gluteeniton



CHILDREN
MENU €6,90  

SWEET TREATS
€2,20 

Kids menu

Children's pasta (L) 
Minced meat sauce, tagliatelle pasta and 
arugula 

Children's salmon (L, G) 
Grilled salmon and mashed potatoes 

Children's meatballs (L, G) 
Meatballs in cream sauce and mashed 
potatoes

Children’s Burger 
Mayonnaise, lettuce, tomato, pickles and 
French fries

Ice Cream Ball (L)
Vanilla, chocolate or sorbet

Fresh fruit salad

L Lactose-free | G Gluten-free
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