
                                     Menu 
 
Alkuruoat / Starters 
       
                              1.Tolma (M,G) 11,50 € 
              Viininlehteen käärittyä naudan jauhelihaa, riisiä, armenialaisia yrttejä ja mausteita, 
                                                valkosipulinen jogurttikastike 
  Ground beef wrapped in grape leaves, rice, Armenian herbs & garlic yogurt sauce 

                           
                        2. Täytetyt munakoisorullat (K,L,G) 10,00 € 
                      Paistettua munakoisoa, smetanaa, valkosipulia, yrttejä, saksanpähkinää 
                                 Grilled eggplant, sour cream, garlic, herbs & walnuts 

                                         
                                            3.Nrbablit (L) 10,50 € 
                            Rapeaksi paistetulla naudan jauhelihalla täytetty lettu 
                                         Grilled, crispy ground beef wrapped in crêpe 

                                      
                                  4 . Nrbablit kana-sieni (L) 11,50 € 
                                    Kana-herkkusienitäytteinen lettu, maustesmetana 
                               Chicken strewn in a bowl and crispy fried - mushroom, smetana 

                                         
                                         5. Adjika (V) 5,00 € 
                  Paprikaa, porkkanaa, sipulia, valkosipulia, armenialaisia mausteita, talon leipää 
                              Pepper, carrot, onion, garlic, Armenian herbs, fresh bread 

                                      
                                    6. Khaviar (V) 5,50 € 
             Munakoisoa, paprikaa, valkosipulia, porkkanaa, armenialaisia mausteita, talon leipää 
                           Eggplant, pepper, garlic, carrot, Armenian herbs, fresh bread 

                                      
                                   7. Lobi keitto (V) 8,00 € 
                                           Punapapukeitto armenialaisittain 
                                              Red bean soup in Armenian-style 

                                
                              8. Basturma / Sudjukh (M,G) 12,00 € 
                             Maustettua ja ilmakuivattua naudanpaistia armenialaisittain 
                                  Sopii hyvin punaviinin tai oluen kanssa nautittavaksi 
                Seasoned and dried roast beef Armenian-style. Delicious with red wine / beer 

                                   
                                      
                                    9. Lavash-leipä 2,50 € 
                                                               Lavash bread 

                       
                              



                        10. Marinoidut vihannekset (V,G) 9,50 € 
                          Paprikaa, vihreitä tomaatteja, suolakurkkua, okraa, kirveliä 
                                              Sopii hyvin grillatun ruuan kanssa 
                               Pepper, cucumber, green tomato, okra, mountain chervil 
                                                       Fits well with grilled food 

                                  
                                  11. Aveluk keitto (V) 7,50 € 

Kuivattua suolaheinää, bulguria, armenialaisia mausteita, tuore leipää 

                                Sorrel, bulgur,  Armenian spices, fresh bread 
 
                               12. Salaatti Ani (V,G) 11,00 € 
                           Grillattua munakoisoa, paprikaa, tomaattia, yrttejä, oliiviöljyä 
                                    Grilled eggplant, paprika, tomato, herbs, olive oil 

                                  
                               13. Salaatti Aveluk (L,G) 11,00 € 
                 Kuivattua suolaheinää, armenialaisia mausteita, sipulia, saksanpähkinää, 
                                        valkosipulinen jogurttikastike 
                              Sorrel, Armenian spices, walnut, yogurt-garlic sauce 

                            
                            14. Salaatti Jerevan (VL,G) 9,50 € 
                      Tuoretta kurkkua, tomaattia, yrttejä, oliiviöljyä, fetajuustoa 
                             Cucumber, tomatoes, herbs, olive oil, feta cheese 

 
                   15. Salaatti Pundj (VL,G) 11,00 € (uutuus) 
Grillattua vuohenjuustoa ja punajuurta, hunajaa, pinjansiemeniä, vihreää salaattia 
Grilled goat cheese, grilled beetroot, honey, pine nuts, green salad 

  
Pääruoat / Main Dishes 
 
            16. Khorovac khozi (armenialainen saslikki) (M,G) 21,00 € 
               Tandooriuunissa grillattua possun kasleria, perunoita, salaattia, 
                                                       granaattiomenakastike 
Pork kassler grilled in tandoor, potato wedges, fresh salad, pomegranate sauce 

 
                    17. Paistetut munakoisot armenialaisittain (V,G) 17,00 € 
                    Paistettua munakoisoa, paprikaa, tuoreita yrttejä, kirsikkatomaattia 
                             Grilled eggplant, pepper, fresh herbs, cherry tomato 

 
                              18. Grillattu lohi (M,G) 23,00 € 
                      Grillattua lohta, porkkanariisiä, tuoretta tomaattia, salsa verde -kastike 
                                   Grilled salmon, carrot rice, tomatoes, salsa verde sauce 

 
                         19. Grillattu karitsankare (M,G) 29,50 € 
 Grillattu karitsankare, grillattua tankoparsaa, granaattiomena- ja salsa verde -kastike 
                          Grilled lamb, pomegranate sauce, salsa verde sauce 



 

                               20. Grillatut sienet (V,G) 14,00 € 
                         Grillattuja herkkusieniä, salaattia, yrttejä, granaattiomenakastike 
                       Grilled mushrooms, fresh salad, herbs, pomegranate sauce 

  
                                  21. Tzhvzhik (M,G) 19,00 € 
                         Broilerin sydäntä, maksaa ja kivipiiraa armenialaisittain 
                                Chicken heart, liver and pebbles Armenian-style 

 
                                      
                                      22. Brduch havi (M) 21,00 € 
Broilerin rintafilee, porkkanaa, lavash-leipään kääritty rapeaksi paistettu valkosipuli-yrttitäyte 
Chicken breast, carrot, garlic-herb filling wrapped and crisp-baked at the lavash 

 
                                    23. Gavari qabab (M,G) 22,00 € 
                             Armenialainen ”kebab” sika-nautajauhelihavarras 
                                armenialaisen kastikkeen ja lavash-leivän kera 
Armenian “qabab” beef-pork minced meet, served with Armenian sauce and Lavash bread 

 
                               24. Gavari Kana qabab (M,G) 23,00 € 
                                     Armenialainen ”kebab” kananpojan jauhelihavarras 
                             armenialaisen kastikkeen ja lavash-leivän kera 
Armenian ”qabab” chicken minced meet, served with Armenian sauce and Lavash bread 

 
                                         25. Arishta (K,L) 15,00 € 
                            Perinteinen armenialainen pasta, basilika-smetanakastike, 
                   tomaattia, sinihomejuustoa, parmesaaniraastetta 
Armenian traditional pasta, basilic-sour cream sauce, blue cheese, diced tomatoes, parmesan 

 
                                    26. Tapaka Nairi (L,G) 21,00 € 
             Mureaksi haudutettu härän entrecote, talon punaviinikastike, perunamuhennos 
                        Stewed beef entrecote, house red wine sauce, mashed potatoes 

 
                              27. Hacharov plav (L) 18,00 € (uutuus) 
                   Ruispilahvia, herkkusieniä, kananpojan paistileike, armenialaisia mausteita 
                                Rye pilaf, mushroom, chicken roast, Armenian spices 
 

                                28. Pasus Tolma (V)  17,00 (uutuus) 
      Keräkaaliin käärittynä linssiä, kikhernettä, bulguria, punapapua, tattaria, riisiä, armenialaisia 
                                                           yrttejä ja mausteita                             
                 Cabbage wrapped in lentils, chickpeas, bulgur, red beans, buckwheat, rice,  
                                                      Armenian herbs and spices 

 
 



                  Jälkiruoat ja juomat / Desserts & beverages 
 
 
Gata (perinteinen armenialainen leivonnainen) (L)   4,50€ 
Baklava (L)    4,00€ 
Vaniljajäätelö (L)   5,00€ 
Kahvi armenialaisittain   3,00€ 
Armenialainen yrttitee   5,50€ 
Aprikoosi-, kirsikka- tai 
saksanpähkinä hilloke teen kanssa   2,50€ 
Armenialainen limonadi Tarkhun (rakuuna) / Tandz (päärynä)  0,5l   5,00€ 
Armenialainen Masuri (ruusunmarjamehu) 0,75l   8,50€ 
Armenialainen kivennäisvesi Bjni 0,5l   5,00€ 
Armenialainen  Nur Granaattiomenamehu 1,0l   9,50€ 
Coca Cola 0,25l   2,50€ 
Vichy 0,25l   2,50€ 
Appelsiini- tai omenatäysmehu 0,25l  2,00€ 

 
               
 
 
Alkoholijuomat / Alcoholic beverages 
 

                                                                               12cl           16cl               pullo      
 
Punaviinit/Red wine 
Yerevan Areni (kuiva) / Dry                                         8,00€       10,00€          43,00€ 
Hin Areni (kuiva) / Dry                                                  8,50€       10,50€          45,00€ 
Karas 2 Mauntains (kuiva) / Dry                                 8,50€       10,50€          45,00€ 
Karas Classic (kuiva) / Dry                                            9,00€       11,00€          48,00€ 
Ijevan Areni (kuiva) / Dry                                             8,00€       10,00€          43,00€ 
Ijevan Granaattiomena puolimakea/Semi sweet    8,00€       10,00€          43,00€ 
 
Roseviini/Rose 
IJEVAN puolimakea / Semi sweet                             10,00€       12,50€         53,00€ 
 
                                                                           



                                                                          12cl               16cl                 pullo 
Valkoviinit/White wine 
HIN ARENI (kuiva) / Dry                                          7,50€           9,50€             41,00€ 
KARAS 2 Mauntains (kuiva) / Dry                          8,00€         10,00€             43,00€ 
Kuohuviini 
KARAS Extra Brut / Sparkling Wine                                                                            41,00€ 

Brandy 
ARARAT AKHTAMAR 10 Years  4cl    10,00€ 
Vodkat 
IJEVAN (aprikoosi)  4cl   8,50€ 
IJEVAN (rypäle)  4cl   8,50€ 
IJEVAN (granaattiomena)  4cl   8,50€ 
Ijevan (mulberry)  4cl  8,50€ 

 
Oluet ja siiderit/Beers and Siders 
Dilijan (Lager classic) 4,6 %  0,45l 8,00€ 

KILIKIA (Lager) 4,8 %  0,5l 8,00€ 
Erebuni (Lager) 6,2 %  0,5l 8,50€ 
Karhu 4,6 %  0,33l 5,50€ 
Heineken 0,0 %  0,33l 6,00€ 
Happy Joe 4,7 % 
(kuiva omenasiideri) 0,33l 6,00€ 
 
(L)-Laktoositon (M)-Maidoton (G)-Gluteeniton (V)-Vegaani (K)-Kasvis (VL)-Vähälaktoosinen 
 
 

 
                                    Hyvä ruokahalua 
                                   Բարի ախորժակ 


