
Alkuruokia / Starters
Maa-artisokkakeittoa (L,G)*
päärynää ja savustettua smetanaa

Jerusalen artichoke soup (L,G)*
pear and smoked sour cream
11,-

Punajuurta ja kefiriä (L,G)
tattaria ja omenaa

Beetroot with milk kefir (L,G)
crispy buckwheat and apple
9,-
Haukiterriiniä ja rapumajoneesia (L,G)*
kurkkua, kukkakaalia ja fenkolia

Pike terrine and crayfish mayonnaise (L,G)*
cucumber, cauliflower and fennel 
10,-

Hapanjuurileipää ja voita
Sourdough bread and butter
2,- / hlö

Kummin Aurajuusto-valkosipulietanat (L)
hapanjuurileipää

Escargots with blue cheese and garlic butter (L)
served with bread

6 kpl 11,- ½ dozen
12 kpl           22,- dozen

Pääruokia / Main Courses

Paistettua taimenta ja hummerikastiketta (L,G)*
perunavaahtoa, mangoldia ja pikkelöityä retikkaa

Pan fried trout and lobster sauce (L,G)*
potato puree, rainbow chard and pickled daikon
25,-

Paahdettua kukkakaalia ja tatti-perunakroketteja (L)



kukkakaalipyreetä, suolapaahdettuja juureksia ja karhunlaukkaemulsiota

Roasted cauliflower and boletus-potato croquettes (L)
cauliflower puree, salt baked root vegetables and ramson emulsion
19,-

Ankan rintaa ja kirsikkakastiketta (L)
paahdettua myskikurpitsaa, mangoldia, punajuurta ja lakritsaa

Pan fried duck breast and cherry sauce (L)
roasted butternut squash, rainbow chard, pickled beetroot and liquorice
25,-

Ylikypsää porsaan poskea (L,G)
kirsikkakastiketta, puikulaperunaa, juuripersiljapyreetä ja hopeasipulia 

 Slow braised pork cheeks (L,G)
cherry sauce, puikula potatoes, parsley root puree, and pickled onions 
22,-

Pääruokia / Main Courses

Kummin burgeri (L)*
180g härän burger-pihvi, cheddaria, paahdettua valkosipulimajoneesia, marinoitua tomaattia, 
lehtisalaattia, karamellisoitua sipulia ja maalaisranskalaisia
Gluteeniton sämpylä +1,5,-

House burger (L)*
180g burger steak, aged cheddar, toasted garlic mayonnaise, marinated tomato, lettuce, caramelized onions, 
and country style fries  
Gluten free burger bun +1,5,-
20,-

Kummin häränpihvi (L)
170g härän sisäfileetä, rosmariinikastiketta, tatti-perunakroketteja, juuripersiljapyreetä ja suolapaahdettuja 
juureksia

Beef steak (L,G)
170g tenderloin beef steak, rosemary sauce, boletus-potato croquettes, parsley root puree and salt baked root 
vegetables
34,-



– Klassikko –
Rautaista maksaa (L,G)*
rosmariinikastiketta, perunapyreetä, paahdettuja juureksia, karamellisoitua sipulia, puolukkahilloa

Pan fried beef liver (L,G)*
 rosemary sauce, potato purée, caramelized onion, lingonberry compote
19,-

Jälkiruokia / Desserts
Mantelikakkua ja uuniomenaa (L)*
vaniljajäätelöä ja hunajakeksiä

Almond cake and apple crème patisserie  (L)*
vanilla ice cream and honey crisp
11,-
Tyrnipannacottaa ja appelsiinia (VL,G)*
valkosuklaata ja siemenmysliä

Sea buckthorn pannacotta and candied orange (L,G)*
white chocolate foam and seed granola
10,-
Suklaakakkua ja kirsikkajäätelöä (VL,G)*
portviiniä ja marinoituja kirsikoita
Chocolate cake and cherry ice cream (LL,G)*
port wine sauce and marinated cherries
11,-

Kahvi- ja teejuomia / Coffee and Tea
Arvid Nordqvist Highland Nature-kahvia / Coffee* 4,00
Haudutettua luomuteetä* / Brewed organic tea* 3,90
Arvid Nordqvist Oro Espresso* 4,00
Cappuccino* 4,90
Aperitiivi- ja jälkiruokaviinit / Aperitif and dessert wines               

Valdespino Oloroso Sherry 6,80 / 8 cl
Lenz Moser Prestige Beerenauslese 9,80 / 8 cl
Ainoa Vaapukka 9,80 / 8 cl
Graham´s LBV Port 9,80 / 8 cl

Lisätietoja tarjoiltavista annoksista sekä niiden sisältämistä allergioita ja intoleransseja 
aiheuttavista aineista ja tuotteista saa pyydettäessä henkilökunnalta. (Elintarviketietoasetus EU N:o 1169/2011)

If you need more information about allergens and intolerances in portions,
you may ask more details from our staff.


