Menu
ALKURUOAT
Päämajansalaatti (L,G,M) 						4,90/8,90 €
Roomansalaattia, rucolaa, versoseosta, viinisuolaheinää,
pikkelöityä raitajuurta, fenkolia, sipulia ja violettia kukkakaalta,
sitruunaista Caesar-kastiketta.

Sitruunainen savulohi-Caesarsalaatti (L,G*) 		

7,50/13,50 €

Päämajansalaattia, miedosti savustettua lohta,
Västerbotten juustoa, sitruunaista Caesar-kastiketta, ruislastuja.

Kana-Caesarsalaatti ( L,G*) 					7,50/13,50 €
Päämajansalaattia, paistettua kananpojan rintaa,
Västerbotten juustoa, sitruunaista Caesar-kastiketta, ruislastuja.

Gratinoituja etanoita pannussa (L,G*) 			

Valkosipuli- tai aurajuustovoilla valintasi mukaan, patonkia.

10,90 €

Kermainen lohikeitto (L,G) 					9,50 €/14,50 €

TAPAKSIA/TAPAS LANKKU
Lapin leipäjuustoa ja hillaa (L,G*) 				4,00 €
Karkiaisen leipomon siemennäkkäriä.

Västerbotten-juustoa ja tilli-perunalettu (L,G) 		

4,50 €

Pähkinäsiirappia.

Kevyesti savustettua lohta ja tilli-perunalettu (L,G) 5,00 €
Lehtipinaattia.

Villisikamakkaraa ja puolukka cremeä (L,G*) 		
Suolakurkkua ja paahdettua patonkia.

4,50 €

L = laktoositon |G = gluteeniton | G* = pyydettäessä gluteeniton | M = maidoton

Menu
PÄÄRUOAT
Emäntä Ellan kasvispihvi (G)** 					16,90 €
Bataattirösti, savustettua kukkakaalipyreetä, säräjuureksia,
vuohenjuustoa, pähkinäsiirappia ja paahdettua Tornionlaakson
puikulaperunaa.

Savulohi-pinaattirisotto (G) 						19,50 €
Säräjuureksia ja Västerbotten juustoa.

Vuohenjuustokanaa (G) 							19,50 €
Pinaattirisottoa, savustettua kukkakaalipyreetä, säräjuureksia,
vuohenjuustoa ja pähkinäsiirappia.

Iisakinleike (L) 								22,90 €
Savuporolla ja Västerbotten juustolla täytetty härän lehtipihvi,
terva-kermaperunaa ja punaviinikastiketta.

Pippurihärkää (L,G) 								26,90 €
Härän ulkofilepihvi (200 g), savustettua kukkakaalipyreetä,
palsternakkaröstiä, säräjuureksia ja pippurikastiketta.

Poronkäristystä ja puikulaperunapyreetä (L,G) 			
Puolukkaa ja suolakurkkua.

21,90 €

Mustaparran burgeri (L) 							18,20 €
Lappilainen naudanlihapihvi (150 g), Karkiaisen leipomon luomu
kaurasämpylä, salaattia, pikkelöityä punasipulia, poronkäristystä,
savujuustoa, puolukka cremeä, suolakurkkua.
Lisänä paahdettua Torniolaakson puikulaperunaa ja tervasinappimajoneesia.

L = laktoositon |G = gluteeniton | G* = pyydettäessä gluteeniton | M = maidoton
** = saatavilla vegaanisena

Menu
JÄLKIRUOAT
Tiramisu a la Mustaparta (L,G) 						7,50 €
Keksimurua, tuorejuustomoussea, vadelmamelbaa ja marenkia.

Lapinvouti (G) 								
Maarianheinäkermassa haudutettua leipäjuustoa,
hillaa ja Arctic Ice Creamin hillajäätelöä.

10,20 €

Vaniljajäätelöä (L,G) 								3,50 €
Tervajäätelöä (L,G) 								3,50 €
Hillajäätelöä (G) 								4,00 €

L = laktoositon |G = gluteeniton | G* = pyydettäessä gluteeniton | M = maidoton

Menu
LAPSILLE
Mummon kermainen lohikeitto (L,G) 				7,90 €
Mummon lihapullat ja perunamuusia (L,G) 			

7,90 €

Salaattia.

Paistettua kanaa ja perunamuusia (L,G) 				7,90 €
Salaattia.

Poronkäristystä ja puikulaperunapyreetä (L,G) 			
Puolukkaa ja suolakurkkua.

10,90 €

L = laktoositon |G = gluteeniton | G* = pyydettäessä gluteeniton | M = maidoton

