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

Open Lobby ruokalista
Open Lobby Menu



Kermainen katkarapupasta* (L)     22,50 €
Tagliatelle-pastaa kermaisessa rapukastikkeessa, kirsikkatomaattia, 
käsinkuorittuja katkarapuja ja parmesan- juustoa

Pasta Carbonara* (L)       19,80 €
Tagliatelle-pastaa, pekonia, sipulia, persiljaa, kerma-
kananmunakastikkeessa ja parmesanjuustoa

Gnocchi al Pomodoro (VEG)      19,20 € 
Peruna-gnoccheja tomaattikastikkeessa 
(saatavana myös parmesanilla)

Gnocchi al Pistou (VEG)        19,20 € 
Peruna-gnoccheja talon pistoukastikkeessa, kauden kasviksia 
(saatavana myös parmesanilla)

Lisää Gnocchi-annoksiin kananrintaa 5,90 € 

Pariloitua vuohenjuustokanaa (L, G)     24,20 € 
Pariloitua kananrintaa, vuohenjuustoa, lohkoperunoita, 
varsiparsakaalia, punaviinikastiketta

Päivän kala ja valkoviini-voikastiketta (L, G)   24,80 € 
Päivän kala, varhaisperunaa, naattiporkkanaa, varsiparsakaalia ja 
valkoviini-voikastiketta

Naudan petit tender (L, G)      26,80 € 
Grillattua naudan petit tenderiä, kauden kasviksia, punaviini- ja 
bearnaisekastiketta 
Valitse lisuke: Lohkoperunat / Varhaisperunat / Ranskalaiset perunat

* mahdollista saada annokset myös gluteenittomalla pastalla

Kaikkien suosikit

The Club L, G 20,50 €
Paahdetun levainleivän välissä majoneesia, tomaattia, pariloitua kanaa, 
savupekonia ja paistettua kananmunaa, ranskanperunat ja coleslaw

Petit Tender -leipä (L)      21,60 €
Pariloidun levainleivän päällä pariloitua kotimaista naudan petit tenderiä, 
salaattia, tomaattia, karamellisoitua sipulia ja bearnaisekastiketta

Voileivät

Alkupalat ja salaatit
Toast Skagen (L)       11,20 €
Tilli-sitruunamajoneesissa pyöritettyjä käsinkuorittuja katkarapuja, 
punasipulia, paahdetun levainleivän päällä

Burrata & Tomaatti (L, G)        9,80 €
Burratajuustoa, talon pistouta ja marinoituja kirsikkatomaatteja

Klassinen Caesarsalaatti (L)       9,80 / 14,50 €
Romainesalaattia, caesarkastiketta, focaccia- krutonkeja, parmesaania 
ja anjovisfileitä (saatavana myös gluteenittomilla krutongeilla)

Lisää pariloitua kanaa 5,90 € 
Lisää käsinkuorittuja katkarapuja 5,90 €

Maalaissalaatti (L, G)       21,20 €
Pariloitua kanaa, savupekonia, lohkoperunaa, keitettyä kananmunaa, 
salaattia, kauden kasviksia ja piparjuurimajoneesia 

Valkosipulileipää (L)         3,50 €
Paahdettua maalaisleipää ja valkosipulivoita

Talon lohkoperunat (L, G)        4,50 €
Keittiön lohkoperunat ja piparjuurimajoneesia

Talon vihersalaatti (VEG, G)    8,20 € / 12,90 €
Salaattimix, kurkkua, kirsikkatomaattia, porkkanaa ja  
sitruunavinegrettiä

Ilmoitathan henkilökunnan jäsenelle ennen ruokailua, jos sinulla on ruoka-aineallergiaa tai intoleranssia. Kaikki ruoat valmistetaan alueella,  
jolla voi esiintyä allergeeneja. 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.

Herkulliset burgerit, 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 €
Grillattu kotimainen Black Angus -pihvi, salaattia, pihvitomaattia, 
perunainen premium burgersämpylä, talon hampurilaiskastiketta, 
coleslaw’ta sekä ranskanperunat tai lohkoperunat

Beyond Burger* (M) 20,50 €
100 % kasvipohjainen Beyond burger -pihvi, vegaanijuustoa, 
vegaanimajoneesia, salaattia, tomaattia, coleslaw’ta sekä 
ranskanperunat tai lohkoperunat

Lisää pekonia (L, G)     1,90 € 
Lisää sipulia (L, G)                   1,90 € 
Lisää cheddarjuustoa (L, G)                 1,90 €

Ruokavirasto suosittelee, että jauhelihapihvit syödään aina 
täysin kypsennettyinä. Medium-kypsennetyissä voi olla EHEC-
bakteereita, jotka voivat aiheuttaa vakavan ruokamyrkytyksen 
etenkin lapsille ja iäkkäille henkilöille.

* mahdollista saada annokset myös gluteenittomalla sämpylällä

Burgerit

Talon lämmin suklaabrownie vaniljajäätelöllä (L, G) 10,20 €

Porkkanakakkua (L, G)        9,60 €

Mascarponevaahtoa (L, G)        8,20 €
Tuoreita marjoja, mascarponevaahtoa, karamellisoituja pähkinöitä ja 
kauracrumblea 

Jäätelöpallo          4,00 €
Pallo vanilja-,suklaa-,mansikkajäätelöä, tai vadelmasorbettia (L) 
Valitse mukaan kastike á 0,80 € 
Kinuski, suklaa tai mansikka

Herkuttele lopuksi
Jätä vähän tilaa! Maista herkullisia jälkiruokiamme ja  

nauti jokaisesta suupalasta.



Creamy shrimp pasta* (L)        22,50 €
Tagliatelle pasta in creamy crab sauce, cherry tomatoes, hand-peeled shrimps 
and parmesan

Pasta Carbonara* (L)       19,80 €
Tagliatelle, bacon, onion, parsley, creamy egg sauce and parmesan

Gnocchi al Pomodoro (VEG)      19,20 € 
Potato gnocchi in tomato sauce 
(Also available with parmesan)

Gnocchi al Pistou (VEG)          19,20 € 
Potato gnocchi in a pistou sauce, seasonal vegetables  
(Also available with parmesan)

Add-ons: Gnocchi with grilled chicken 5,90 € 

Grilled chicken with goat cheese (L, G)    24,20 € 
Grilled chicken breast, goat cheese, potato wedges, broccolini, red 
wine sauce

Fish of the day with white wine  
and butter sauce (L, G)        24,80 € 
Fish of the day, summer potatoes, young carrots with tops, broccolini and 
white wine and butter sauce

Petit tender (L, G)         26,80 € 
Grilled petit tender (beef), seasonal vegetables, red wine sauce and 
béarnaise sauce 
 
Choose sides: Potato wedges / Summer potatoes / French fries

* it is also possible to get dishes with gluten-free pasta

Everyone’s favourites

The Club L, G 20,50 €
Mayonnaise, tomato, grilled chicken, smoked bacon and fried egg between 
three slices of toasted sourdough bread, French fries and coleslaw

Petit Tender open sandwich (L)     21,60 €
Grilled Finnish petit tender beef, salad, tomato, caramelised onion and 
béarnaise sauce on grilled sourdough bread

Sandwiches

Starters & salads & nibbles
Toast Skagen (L)       11,20 €
Hand-peeled shrimps rolled in dill and lemon mayonnaise and red onion on 
toasted sourdough bread

Burrata & Tomato (L, G)        9,80 €
Burrata cheese, house pistou and marinated cherry tomatoes

Classic Caesar Salad (L)       9,80 / 14,50 €
Romaine lettuce, caesar sauce, focaccia croutons, parmesan and anchovy 
fillets (Also available with gluten-free croutons)

With grilled chicken 5,90 € 
With hand-peeled shrimps 5,90 €

Rustic salad (L, G)       21,20 €
Grilled chicken, smoked bacon, potato wedges, boiled egg, salad, 
seasonal vegetables and horseradish mayonnaise 

Garlic bread (L)         3,50 €
Toasted rustic bread and garlic butter

House potato wedges (L, G)        4,50 €
House potato wedges and horseradish mayonnaise

House green salad (VEG, G)    8,20 € / 12,90 €
Mixed salads, cucumber, cherry tomatoes, carrot and lemon vinaigrette

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. 
 L Lactose-free | G Gluten-free | VL 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 with French 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 €
Grilled Finnish Black Angus patty, salad, beef tomato, potato burger bun, 
house burger sauce and coleslaw - choose either French fries or potato 
wedges

Beyond Burger* (M) 20,50 €
100 % vegetarian burger with vegan toppings:
Plant-based Beyond Burger patty, vegan cheese, vegan mayonnaise, 
salad, coleslaw and tomato

Add ons:  
Bacon (L, G)      1,90 € 
Onion (L, G)                    1,90 € 
Cheddar cheese (L, G)                  1,90 €

Finnish Food Authority recommends that minced-beef burgers 
are always eaten fully cooked. Medium-cooked minced-beef may 
contain EHEC bacteria, which can cause serious food poisoning, 
especially for children and older people.

* it is possible to get the burgers also with a gluten-free bun

Burgers

Warm house brownie and vanilla ice cream (L, G)    10,20 €

Carrot cake (L, G)             9,60 €

Mascarpone mousse (L, G)        8,20 €
Fresh berries, mascarpone mousse, caramelised nuts and oat crumble

Scoop of ice cream         4,00 €
Vanilla, chocolate, strawberry, raspberry sorbet (L) 
Choose sauce á 0,80 € 
Caramel, Chocolate, Strawberry

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 on Mon-Sat 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 Ma-La 

kello 18.00-22.00. 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.


