
Pastorissa tarjoillaan perulais-japanilaisen Nikkei-keittiön 
antimia. Nikkei on raikas yhdistelmä mausteita ja raaka-aineita 
näistä kahdesta kulttuurista, johon me Pastorissa olemme 
lisänneet oman kädenjälkemme ja tyylimme.

Kaikki listamme annokset on suunniteltu jaettavaksi, jotta 
asiakkaamme pääsevät maistelemaan mahdollisim man monia 
eri makuja. Suosittelemme kahdelle hengelle 4-6 annosta, 
tarjoilijanne auttaa teitä mielellään annosten määrään 
liittyvissä kysymyksissä!

Tervetuloa
Pastoriin!

FINALE 10 €

MATCHA LATE 
Matcha vihreä tee pannacotta, 
maitovaahtoa, pakastekuivattuja 
ja tuoreita marjoja, karamellisoitua 
yuzusiirappia

SZECHUAN ESPUMA VOLTEADA 
Sichuaninpippurilla maustettua 
perulaista volteada-paahtovanukasta, 
kompressoituja omenakuutioita ja 
Granny Smith -sorbettia

INCA CHOCOLATE 
Suklainen mutakakku, jäädytetyillä 
sitruslohkoilla täytetty suklaakuori 
ja mausteista kaakaota
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PASTOR’S 3+1 CHEF’S MENU 59 €  
 
Anna kokkiemme päättää illallisesi kulusta! Teille tarjoillaan ruokaa  
neljässä aallossa alkupalojen, cevichen, pääruoan ja jälkiruoan myötä. 
Tarjoillaan ainoastaan koko pöytäseurueelle.

SNACKS 8 €

MISO PRAWNS  
Osteri-ankeriaskastikkeella 
glaseerattuja käsinkuorittuja 
katkarapuja, katkarapusipsejä  
ja misomajoneesia

SALMON WONTON  
Lohitiradito ja wakame-merilevä-
salaattia rapealla wontonsipsillä 
ja norikastikkeella

GREEN MANGO TOSTADAS 
Kirpeää salsaa vihreästä mangosta 
glueenittomilla tostadasipseillä

PUMPKIN MOCHI 
Pikkelöidyllä kurpitsalla 
täytettyjä mochipalloja, kastike 
ruskistetusta voista ja kahdesti 
pikkelöityä gari-inkivääriä

STARTERS 12 €

BEEF TATAKI  
Ohueksi viipaloitua härkää, 
pikkelöityä daikonia, minttukurkkua 
ja ponzuglaseeraus

SAKE MUSSELS  
Valkosipulin, kevätsipulin ja 
pikkelöidyn inkiväärin kanssa 
wokattuja simpukoita sake-
dashiliemessä

CRISPY SOFT-SHELL CRAB 
Pehmeäkuorista taskurapua, 
pikkelöityjä sieniä ja kiinankaalia 
käärittynä norimerilevään 
hollandaisekastikeella

PAPAS BRAVAS 
Kuivatulla merilevällä ja 
rapealla fetalla maustettuja 
paistettuja perunoita sekä 
Rocoto-chilidippikastiketta

A la carte

CEVICHE 12 €

CASA CEVICHE 
Tiradito-lohta ja norjalaisia käsin-
kuorittuja katkarapuja, pehmeää 
& rapeaa bataattia ja Rocoto-chili-
dashi-sitruslientä

TIRADITO TASTING 
Hamachi- ja siikatiraditoa 
glaseerattuna ja hiillostettuna, 
wakame-merileväsalaattia, 
wasabihelmiä, gari-inkivääriä 
ja misokastiketta

CAUSA BEEF TARTARE 
Perulaista perunakakkua, 
härkätartaria, lootussipsejä, 
maapähkinä-gomakastiketta ja 
maapähkinä-seesamigranolaa

COCONUT ESCABECHE 
Kookosta, pikkelöityä jakki-
hedelmää ja palmunydintä miso-
kookos kastikkeessa punasipulin 
ja sienisalaatin kera

MAINS

PORK BELLY WOK 24 € 
Viipaloitua porsaankylkeä, mungo papuja, 
pikkelöityä munakoisoa ja pavunituja 
wokattuna, tarjoillaan rapeassa 
bataattinuudelikorissa kuivattujen 
katkarapujen ja chilin kanssa

SALMON YAKITORI 22 € 
Glaseerattua lohta, dashi beurre 
blanc -kastiketta mädillä, pitkään 
haudutettua purjoa ja vihreä  
papaija-yrttirelissi

SCALLOPS DEL DÍA 9 € / kpl 
Plancha-grillattuja kampasimpukoita

QUINOTTO HOT PICNIC 22 € 
Wokattua kvinoarisottoa, relissejä, 
pikkelöityjä lisukkeita ja salaatteja 
banaanilehdeltä tarjoiltuna 
  Päivitä +10 €  
Keittiön erikoisuutena vadillinen 
proteiineja maalta ja mereltä 
(ENNAKKOTILAUS VÄHINTÄÄN  

PÄIVÄ ENNEN VARAUSTA)

BEEF AND OCTOPUS TERIYAKI 26 € 
TerIyaki-glaseerattua härkää ja 
mustekalaa, paistettuja mustekalan-
musteella värjättyjä nuudeleita, 
vihreää ja valkoista wokkia sokeri-
herneistä, kukkakaalista, purjosta 
ja sipulista

PASTOR’S IBERIAN DUROC PORK RIBS 3 € / kpl 
Duroc-porsaan ribsejä, Nikkei-maustettua BBQ-kastiketta, soija-
mirinkastiketta, tahmea tamarind-glaseeraus, Rocoto-chilikastiketta,  
chiliä, murskattua maapähkinää ja korianteria. Pastorin klassikko!

Tarjoilemme suodatettua Thoreau-
vettä kuplilla tai ilman. 2,5 €/hlö 
ja juo niin paljon kuin haluat.

Tätä tietä jälkiruokiin
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