
Klassikko jättää jäljen

Kiitos, että jätät jälkesi.  
Tässäkin on ainekset klassikolle. 

Treffiin on käynyt tyyppi ja typy jos toinenkin. Meistä on tullut 
kohtaamisten varma vakiovinkki. Hyvä ruoka ja juoma ovat 
erinomaista muistomateriaalia, mutta parhaiten kovalevylle 
piirtyy ruoka- ja juomaseura. ”Näinhän täällä käy”, sanaili 
Martti Syrjä vuonna 1993 Studio Etanan nimikkokappaleessa. 
Samana vuonna Hiihtomäentielle ilmestyi valomainos, joka toi 
valonpilkahduksen asema-alueen betoniviidakkoon.

Haluamme, että sinulla on näppisi pelissä. Jättämällä 
sormenjälkesi viereiseen valkoiseen laatikkoon osallistut 
tempaukseen, jossa keräämme varoja yhdessä päättämämme 
kohteen hyväksi. Huoli pois. Emme yksilöi sormenjälkiä tai 
luovuta niitä muille, vaan teemme niistä sormenjälkitaidetta. 
Sormenjälkesi toimii materiaalina ja polttoaineena hauskalle 
taiteelle. Somessa pääset myös vaikuttamaan huutokaupassa 
myytävien teosten tuottojen jakamiseen. Ennen huutokauppaa 
kaikki teokset komistavat hetken Treffin seiniä. Ehkä löydät 
seiniltä oman jälkesi?

Henkilökuntamme auttaa mielellään jäljen jättämisessä. 
Pöydältä löytyy asiaan tarkoitettua sormenjälkimustetta.



ALKUPALALANKKU
Lajitelma alkuruokia jaettavaksi vähintään kahdelle

ETANAT L 
Aurajuustolla gratinoituja etanoita valkosipulivoissa & levain leipää 

MOULES MARINIÈRES L 
Tuoreita sinisimpukoita merimiehen tapaan & levain leipää

SCAMPI M,G 
Jättiravunpyrstöjä, kimchi-lientä, retikkaa, korianteria, siitakesieniä, 
kevätsipulia & uppomuna

KARJALANPIIRAKKA L
Kylmäsavulohta, uppomuna, muikunmätiä & ruohosipulismetanaa

ARANCINI L
Mozzarellalla ja Parmesanilla täyttettyjä risottopalloja &  
marinara crèmeä

FONDUE L   
Alppijuustolla täytetty portobellosieni, Parmankinkkua & grillattua leipää

KIELI L,G
Mureaa naudankieltä, piparjuuri-perunasalaattia & rapeaa sipulia

MUNAKOISO L,G
Paahdettua munakoisoa, friteerattua halloumia, granaattiomenaa & 
savustettua jogurttia
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Alkuun Salaatit

House cocktails
SEESAMILOHI L,G
Paahdettua seesamilohta, misomarinoitua kurkkua 
ja retikkaa, pinaattia, kananmunaa, broccolinia, 
shisolehtivinaigrettea & wasabikastiketta

HALLOUMI L,G
Friteerattua halloumijuustoa, pinaattia, tomaattia, 
oliivia, punasipulia, grillattua artisokkaa & basilika-
vinaigrettea

KANA L
Rapeaksi paistettua maalaiskananrintaa, Feta-
juustoa, pinaattia, tomaattia, oliivia, punasipulia, 
grillattua latva-artisokkaa ja basilika-vinaigrettea

Treffin yllätysmenu
Lajitelma alku-, pää- ja jälkiruokia jaettavaksi 
vähintään kahdelle

Suositusviinit menulle
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19.50 GIN DIGGER #3
Roku Gin, Yuzu mehua, vadelmaa, inkivääriä,  
kurkkua

WINTER MOJITO
Vaaleaa rommia, minttua, limeä, karpaloa, hunajaa

NIKKA SOUR
Nikka Coffey Grain whisky, sitruunaa, kahvipapua, 
appelsiinia

KUMMAN KAA 
Camparia, Vodkaa, puolukkaa, marenkia, sitrusta

TREFFI 
Helsinki Gin, mustaherukkaa,  
mustikkaa, sitrusvaahtoa

Kaikki cocktailit saatavana myäs mocktailina
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LASAGNE L 
Portobellosientä, Parmesania, paahdettua maa-
artisokkaa & savustettua bufala mozzarellaa

TIIKERIRAPUPASTA L
Tiikerirapuja, Rummo-spaghettia, chiliä,  
valkosipulia & hummerivoikastiketta

SIIKA L,G
Kotimaista siikaa, broccolinia, haudutettua purjoa, 
grillattua porkkanaa & suolaheinäkastiketta 

HAUKI WALLENBERG L 
Voissa paistettua kotimaista haukea, perunapyreetä, 
haudutettua purjoa & rapukastiketta

ANKKA L,G
Paistettua ankanrintaa, ankanrasvassa paistettua 
pariisinperunaa, ruusukaalia, paahdettua kastanjaa & 
kermaista portviinikastiketta

HIRVI RAGÚ L,G
Punaviinissä haudutettua hirvenlapaa, kaskinaurista, 
porkkanaa, sipulia & herkkutattimuusia 

PIPPURIPIHVI 200g L,G 
Liekitetty rotukarjan sisäfilepihvi, Kampotin pippuria, 
paahdettua perunaa & konjakki-kermakastiketta
 
ENTRECÔTE 280g L,G 
Puuhiillillä grillattu entrecôtepihvi, rosamunda-
ranskalaisia, salaattia, valkosipulivoita & 
béarnaisekastiketta

TCB TREFFI CHEESE BURGER L 
Puuhiilillä grillattu 220g pihvi, cheddarjuustoa, 
savupaprikamajoneesia, punasipulia, 
“wedge of ice berg”, suolakurkkua, Andyn 
chilikastiketta, rosamunda-ranskalaisia & tryffeli-
parmesanmajoneesia
+   TUPLAPIHVI  8
+   BATAATTIRANSKALAISET 5 
+   FRITEERATTUA HALLOUMIA  5 
+   SAVUPEKONI 4
+   EXTRADIP Á  2
Savupaprikamajoneesi, tryffeli-parmesan, 
chilikastike, blue cheese

PORTOBELLO BURGER L
Puuhiilillä grillattu portobellosieni, Aura-juustoa, 
savupaprikamajoneesia, Andyn chilikastiketta, 
punasipulia, jääsalaattia, suolakurkkua, rosamunda-
ranskalaisia ja tryffeli-parmesanmajoneesia
Saatavilla myös vegaanisena

CRISPY CHICKEN BURGER L 
Rapeaa maalaiskananrintaa, Aura-juustoa, 
tomaatti aiolia, chilikastiketta, “wedge of ice berg”, 
suolakurkkua, rosamunda-ranskalaisia & tryffeli-
parmesanmajoneesia

JÄLKIRUOKALANKKU
Lajitelma jälkiruokia jaettavaksi vähintään kahdelle

JUUSTOT
Valikoima juustoja

CRÈME BRÛLÉE CHEESECAKE L,G 
Karamellisoitua juustokakkua & vadelmajäätelöä

TIRAMISÙ L 
Klassinen italialainen tiramisù

MUDCAKE L,G 
Lämmintä suklaakakkua, vaniljajäätelöä, paahdettua valkosuklaata, 
kinuskia & hillottua vadelmaa 

JÄÄTELÖPALLO L,G 
Jäätelömestarimme Pier Paolon paikan päällä  
valmistamaa vanilja- tai vadelmajäätelöä
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Pääruoat Jälkkärit



Pöytä on katettu. Sisälle, ulos. Toimistoihin, 
juhla- ja asiakastilaisuuksiin. Seminaareihin, 
pikkujouluihin ja muihin yritystilaisuuksiin.  
 
Treffi on the Road on ravintolakonsepti, jossa huippusuositun 
Treffi Pub & Bistron fiilis ja palkitut annokset kuljetetaan 
ravintolastamme suoraan tilaisuuteesi. Tarvittaessa, ja 
useimmiten niin, otamme huippuvarustellun keittiömme 
mukaan ja sytytämme grillin pihalle. 

Let ’s fire it up

treffipub.com/catering


