
 

JOULUBUFFET 2017 39 €/HENKILÖ 
 

Alle 12 - vuotiaat -50 %, alle 4 – vuotiaat veloituksetta 

Joulupöytämme on yhdistelmä sekä perinteisiä että rohkeita makuja läheltä ja 
kaukaa. Monipuolinen valikoima takaa se, että kaikille löytyy mieluisia vaihtoehtoja.  

KATTAUSAJAT 

23.12 Lauantai - 26.12 Tiistai 
Klo 16.00-22.00 
 

SUOSITUSAPERITIIVIT 

CHRISTMAS MOCKTAIL 5 € 
Glögiä, sitruunaa, kanelia 
 
MERRY BERRY CHRISTMAS! (Kuplivat joulun värit) 7 € 
Marjoja, jouluisia mausteita, kuohuviiniä 
Tässä juomassa maistuu ja näkyy joulun värit. Kuplilla tietysti, onhan nyt juhla-aika! 
 
GLÜHWEIN 7,5 € 
Paleltaako? Mikään ei lämmitä paremmin kuin saksalaistyyppinen viiniglögi. 
 
BUFFET 
 

KALAPÖYTÄ  

Katajanmarjalla maustettua sokerisuolattua lohta L,G 
Savustettua lohta ja kapriskreemiä L,G 
Siianmätiä, smetanaa ja sipulia L,G 
Sinappisilakoita G 

 



 

Suutarinlohta L,G 
Sinappikastiketta, valkosipulikastiketta L,G 
Keitettyjä perunoita ja pähkinävoita L,G 
 

KYLMÄT LIHARUOAT 

Paahdettua marmorihärkää, tryffelimajoneesia sekä paahdettua sipulia L, G 
Appelsiinilla maustettua ankkarilletteä L,G 
Maalaispaté ja viikunahilloa L 
 

KASVISRUOKIA 

Herne couscous, krassia ja paahdettua pähkinää L 
Marinoitua kukkakaalia, broccolia ja omena-sahramiaiolia L,G 
Sitruunalla maustettua myskikurpitsaa ja vuohenjuustoa G 
Harissalla maustettua pancanellasalaattia L,G 
Foccaccia L 
 

JOULUN LÄMPIMIÄ RUOKIA 

Hiillostettua lohta ja tähtianiksella maustettua rapukastiketta L, G 
Uunissa paahdettua porkkanaa, kuttucheddaria ja  
timjamihunajaa L, G 
Haudutettua punakaalia ja karamellisoitua omenaa L,G 
Perinteinen kinkku, luumua L,G 
Peruna-, porkkana- ja lanttulaatikkoa 
 

TAIVAALLISIA JÄLKIRUOKIA 

Tummasuklaakakkua ja kirsikkaa L 
Jouluinen riisi-appelsiinisalaatti L, G 
Valikoima juustoja, taateleita sekä viikunahilloa L,G 

 



 

Piparkakku macarons L 
Jouluisia marmeladikarkkeja L,G 

 
SUOSITUSVIINIT 
 
Weingut Anselmann Classic Riesling           8,80€ 12cl / 55,00 € 75cl 
Tuoksussa sitruunaa ja hedelmäisyyttä. Pirteät hapot antavat ryhtiä pehmeälle ja 
hedelmäiselle valkoviinille. 
 
TIKI Estate Malborough Pinot Noir 2013           8,80€ 12cl / 55,00 € 75cl 
Tuoksu on metsämarjaisa ja hennon tamminen. Pitkä ja pyöreä maku tekee viinistä 
erinomaisen ruokaviinin.  
 
Perlage Quorum Prosecco DOCG Superiore Extra Dry 8,50€ 12cl / 53,00 € 75cl 
Glera 
Hedelmäinen tuoksu, jossa vivahdus vihreää omenaa. Tasapainoinen ja elegantti 
maku tekee viinistä loistavan aperitiivin. 

 


