FÖRRÄTTER
liten		

stor

CAESARSALLAD NATUREL (L,G*)					8,50

11,50

CAESARSALLAD MED RÖKT HAVSLAX (L,G*) 			

11,50 		

14,50

CAESARSALLAD MED GRILLAD BROILER (L,G*)
• Caesar-såsen inhåller fisk

11,50 		

14,50

		

GRAVLAXTARTAR (L,G*)
• räksallad, rucola, torkade tranbär					12,50
SOPPA GJORD PÅ KUNGSKRABBA (L,G*)				
• chilimarinedare flodkräftor, krutonger

11,90

PASTRAMI MED HUSETS DJÄVULSSYLT (L,G)				
• på salladsbädd, grönsaks pickles

11,90

L= Laktosfri LF=Laktosfattig M=Mjölkfri G=Glutenfri
G*= På begäran, kan tillredas som glutenfri med små förändringar
Tilläggsinformation om portionerna samt om råvaror som kan orsaka allergier och intoleranser fås av
personalen.

HUVUDRÄTTER

SCAMPI OCH SAFFRANRISOTTO (L,G)						22,50
RÖKT HAVSLAX (L,G)								25,50
• dillstuvad potatis, hollandaisesås
GRILLAD BROILER FILÉ (L,G)							22,50
• soija-ingefäräsås, säsongens grönsaker
GRILLBIFF AV LANTGRIS YTTRE FILÉ 180 g (L,G)				
• fempepparsås, pommes frites

22,50

PARK HOTEL BURGER AV LIMOUSINE NÖT (L,G*)				
• bacon, koskenlaskija cheddar, husets majonnäs

26,50

DRY AGED 200 g (L,G)								32,80
• Av högsta kvalitet entrecote eller yttre filé, BBQ och bearnaisesås

Kunnon
maatiaispossu
Snellmans lantgris är
världens mest finländska
gris.
Produkter av hög kvalitet kräver råvaror av hög
kvalitet. Därför kommer
grisköttet i alla våra produkter från våra alldeles egna
lantgrisar, som är resultatet
av ett 100-årigt arbete.
Läs mer på
www.snellman.fi/se

Limousin
Limousin-rasen är hemma
från Frankrike och känd för
den utomordentliga slaktkvalitén med mycket kött i
relation till ben i slaktkroppen, samt det möra och
mycket välsmakande köttet
med låg fetthalt.

www. snellman.fi

Dry Age
Snellmans Dry Aged -produkter är tillverkade av
endast det bästa, utvalda
nötköttet från inhemska
familjegårdar.
Dry Aged-biffen kräver en
Dry Aged -torkning och
mogningstid på 21 dagar
för att uppnå bästa saftighet och smak.

Naapurin
maalaiskana
Naapurin Maalaiskanojens
uppfödning och utfodring
är noggrant kontrollerad
och våra fåglar äter ansvarsfullt producerad, 100 %
GMO-fri föda. Hönorna får
alltså inget genmanipulerat
foder över huvud taget, endast naturliga råvaror, som
t.ex. inhemskt spannmål
och bondböna.
Eftersom människan är
vad hon äter, och det är
också hönan.

BARNMENY

RÖKT LAX (L,G)									8,90
KYCKLINGNUGGETS AV BRÖSTFILE (L)						8,90
YTTREFILEBIFF AV GRIS OCH BEARNAISESÅS (L,G)				

8,90

KÖTTBULLAR OCH KNACKKORV PÄ SPETT (L,G)				

8,90

TILLÄGG:
• potatismos (L,G)
• pommes frites (L,G)
Alla barnportioner serveras med gurka, tomat, vattenmelon och dippsås.

EFTERRÄTTER

CRÈME BRULÈE (G)								7,90
• lönnsirap, vitchokladhallon
MARÄNGDELIKATES (G)								7,90
• maräng, vispad grädde, jordgubbsås, tjinuskisås, choklad
CHOKLAD FONDANT								8,90
• vaniljglass, applesin-ingefärasås
HUSETS GLASSPORTION (L,G)							6,90
• vaniljglass, tjinuskisås, karamellisedare äpple, vispad grädde

