ALKURUOAT
pieni		

iso

CAESARSALAATTIA NATUREL (L,G*)				

8,50

11,50

CAESARSALAATTIA JA SAVUSTETTUA MERILOHTA (L,G*)

11,50 		

14,50

CAESARSALAATTIA JA GRILLATTUA BROILERIA (L,G*)
• Caesar-salaatinkastike sisältää kalaa

11,50 		

14,50

GRAAVILOHITARTAR (L,G*)
• rapusalaattia, rucolaa, kuivattuja karpaloita					12,50
KUNINGASRAPUKEITTOA (L,G*)							11,90
• chilimarinoituja jokirapuja, krutonkia
PASTRAMIA JA TALON PAHOLAISENHILLOA (L,G)				
• salaattipedillä, vihannespikkelsiä

11,90

L= Laktoositon VL=Vähälaktoosinen M=Maidoton G=Gluteeniton
G*=pyynnöstä, pienin muutoksin mahdollista valmistaa gluteenittomana
Lisätietoja tarjoiltavista annoksista sekä allergioita ja intoleransseja aiheuttavista raaka-aineista
saa henkilökunnalta.

PÄÄRUOAT

SCAMPIA JA SAHRAMIRISOTTOA (L,G)						22,50
SAVUSTETTUA MERILOHTA (L,G)							25,50
• tillimuhennettua perunaa, hollandaisekastiketta
NAAPURIN MAALAISKANANPOJAN RINTAFILEETÄ (L,G)			22,50
• soija-inkiväärikastiketta, kauden kasviksia
GRILLIPIHVI MAATIAISPOSSUN ULKOFILEESTÄ 180 g (L,G)			
• viiden pippurin kastike, ranskalaiset

22,50

PARK HOTEL BURGER LIMOUSINE HÄRÄSTÄ (L,G*)				
• pekonia, koskenlaskijacheddaria, talon majoneesia

26,50

DRY AGED 200 g (L,G)								32,80
• huippulaadukasta entrecotea tai ulkofileetä valintasi mukaan, 						
BBQ- ja bearnaisekastiketta

Kunnon
maatiaispossu
Snellmanin maatiaispossu
on maailman
suomalaisin possu.
Laadukkaat tuotteet
vaativat kunnon raakaaineet. Siksi kaikki käyttämämme possunliha on
omaa maatiaispossuamme,
joka on yli satavuotisen
työn tulos. Tutustu tarkemmin maatiaispossuumme,
niin huomaat miten se
eroaa muista.

Limousin
Limousin-rotu on kotoisin
Ranskasta ja tunnetaan
eläinten korkeasta lihakkuudesta ja hienosyisestä,
mureasta ja hyvin maukkaasta, vähärasvaisesta
lihasta.

www. snellman.fi

Dry Age
Snellmanin Dry aged
-tuotteet on valmistettu
vain parhaasta, valikoidusta
naudanlihasta kotimaisilta
perhetiloilta.
Dry aged -pihvin parhaan
mehukkuuden ja maun
saavuttamiseen tarvitaan
3 viikon dry aged -kuivatus
ja mureutus.

Naapurin
maalaiskana
Naapurin Maalaiskanojen
kasvatus ja ruokinta on
tarkkaan ohjattua ja
lintumme syövät
vastuullisesti tuotettua, 100
% GMO-vapaata ruokaa.
Ei siis lainkaan geenimanipuloitua rehua, vaan
luonnollisia raaka-aineita,
kuten kotimaista viljaa ja
härkäpapua.
Koska ihminen on sitä
mitä syö, ja niin on
muuten kanankin.

LASTEN ATERIAT

SAVULOHTA (L,G)									8,90
KANANUGETTEJA BROILERIN RINTAFILEESTÄ (L)				

8,90

PORSAAN ULKOFILEEPIHVI JA BEARNAISEKASTIKETTA (L,G)		

8,90

LIHAPYÖRYKÖITÄ JA NAKKEJA VARTAASSA (L,G)				

8,90

LISUKKEET:
• perunamuusi (L,G)
• ranskalaiset perunat (L,G)
Kaikkiin lastenannoksiin sisältyy kurkkua, tomaattia, vesimelonia ja dippikastiketta.

JÄLKIRUOAT

CRÈME BRULÈE (G)								7,90
• vaahterasiirappia, valkosuklaavadelmia
MARENKIHERKKU (G)								7,90
• marenkia, kermavaahtoa, mansikkakastiketta, suolakinuskia, suklaata
SUKLAAFONDANT 									8,90
• vaniljajäätelöä, appelsiini-inkiväärikastiketta
TALON JÄÄTELÖANNOS (L,G)							6,90
• vaniljajäätelöä, karamellisoitua omenaa, suolakinuskia, kermavaahtoa

