
”Oodi luonnolle”
seasonal menu

pike perch, raspberry & timut pepper
kuha, vadelma & timut-pippuri

deer & black currant
peura & mustaherukka

peas, black garlic & spring greens
herne, musta valkosipuli & kevään vihreitä

mussel, horseradish & dill
simpukka, piparjuuri & tilli

sourdough brioche & ramson
hapanjuuribriossi & karhunlaukka

pork & lemon thyme
possu & sitruunatimjami

burbot & ”nordic kimchi”
made & ”kimchi”

pumpkin & seabuckthorn
kurpitsa & tyrni

brown butter & meadow
ruskistettu voi & niitty

after sweets comes more sweets
pienet makeat

85€

From Wednesday to Thursday we are also serving a shorter
”Makuja polun varrelta” -menu for 65€

(not available in July)
Keskiviikosta torstaihin tarjoilemme myös lyhyempää

”Makuja polun varrelta” -menua hintaan 65€
(ei saatavilla heinäkuussa)

pike perch, raspberry & timut pepper

peas, garlic & spring greens

sourdough brioche & ramson

pork & lemon thyme

burbot & ”nordic kimchi”

brown butter & meadow

vegetarian menu on the following page
kasvismenu seuraavalla sivulla

Lisätietoa annoksista sekä niiden sisältämistä allergeeneista saatte henkilökunnaltamme
Kaikkien lihojen alkuperämaa on Suomi



”Oodi luonnolle”
vegetarian menu

tomato, raspberry & timut pepper
tomaatti, vadelma & timut-pippuri

portobello mushroom & black currant
portobello & mustaherukka

peas, black garlic & spring greens
herne, musta valkosipuli & kevään vihreitä

broccoli, horseradish & dill
parsakaali, piparjuuri & tilli

sourdough brioche & ramson
hapanjuuribriossi & karhunlaukka

celeriac & lemon thyme
juuriselleri & sitruunatimjami
beetroot & ”nordic kimchi”

punajuuri & ”kimchi”
pumpkin & seabuckthorn

kurpitsa & tyrni
brown butter & meadow

ruskistettu voi & niitty
after sweets comes more sweets

pienet makeat

85€

From Wednesday to Thursday we are also serving a shorter
”Makuja polun varrelta” -menu for 65€

(not available in July)
Keskiviikosta torstaihin tarjoilemme myös lyhyempää

”Makuja polun varrelta” -menua hintaan 65€
(ei saatavilla heinäkuussa)

tomato, raspberry & timut pepper

peas, garlic & spring greens

sourdough brioche & ramson

celeriac & lemon thyme

beetroot & ”nordic kimchi”

brown butter & meadow

Please inform us already in advance if you'd like to enjoy our vegetarian menu.
Vegan menu is also available when pre-ordered.

Ilmoitathan halukkuudestasi nauttia kasvismenu etukäteen.
Vegaaninen menukokonaisuus saatavilla myös ennakkotilauksesta.

Lisätietoa annoksista sekä niiden sisältämistä allergeeneista saatte henkilökunnaltamme


