
 
 
 
ALKURUOAT 

PÄÄMAJANSALAATTI (L,G,M)           4,90/8,90 € 
Salaattisekoitusta, tomaattia, pikkelöityä fenkolia, punasipulia,  
violettia kukkakaalta ja sitruunavinegretteä.            
 
TOMAATTI & MOZZARELLA SALAATTI (VL,G)         7,50/13,50 € 
Salaattisekoitusta, pikkelöityä punasipulia, basilikaöljyä ja tuoretta basilikaa. 
 
 
SAVULOHISALAATTI (L)         7,50/13,50 € 
Päämajansalaattia, miedosti savustettua lohta, västerbottenjuustoa,  
ruislastuja ja sitruunavinegretteä. 
 
KERMAINEN LOHIKEITTO (L)               9,50/14,50 € 
Päämajan mallasleipää. 
  
MERIMIEHEN VAIMON SINISIMPUKAT (L)                10,90/22,00 € 
Valkoviinissä, valkosipulissa ja persiljavoissa haudutettuja  
sinisimpukoita, patonkia. 
 

LAPSILLE 

MUMMON LOHIKEITTO (L)                     7,90 € 
Päämajan mallasleipää. 
 
PAISTETTUA KANANPOIKAA JA PUIKULAPERUNAPYREETÄ (L,G)                     7,90 € 
Salaattia.    
 
LIHAPULLIA JA PUIKULAPERUNAPYREETÄ (L,G)                        7,90 € 
Salaattia.  
                                
PORONKÄRISTYSTÄ JA PUIKULAPERUNAPYREETÄ (L,G)                    10,90 € 
Puolukkaa ja suolakurkkua. 



 

 

 

 
PÄÄRUOAT 
FRITEERATTUA KUKKAKAALTA JA MINTTU AIOLIA (L,G,M)                  16,90 € 
Ratatouillea, minttuaiolia ja paahdettua puikulaperunaa. 
 
HIILLOSTETTUA SIIKAA KESÄISELLÄ PERUNASALAATILLA (L,G,M)                      21,50 € 
Päämajan salaattia, varhaisperunaa, tuoretta parsaa  
ja sitruunavinegretteä lisänä minttuaiolia. 
 
KANANPOIKAA JA SEESAMINSIEMENILLÄ KUORRUTETTUA                            19,50 €    
HALLOUMIA (G)                                                           
Röstiperunaa, ratouillea, palsternakkapyreetä, paholaisen hilloa ja minttu aiolia.       
 
KASVIKSILLA TÄYTETTY LEHTIPIHVI (L,G)                                                                 24,90 € 
Naudan lehtipihvi (150 g), ratatouillea, terva-kermaperunaa, persiljavoita ja 
punaviinikastiketta. 
                                                                            
GRILLIPIHVI (L,G)                                                                                                           26,90 € 
Naudan ulkofileepihvi (200 g), ratatouillea, röstiperunaa ja sienikastiketta.   
 
YLIKYPSÄÄ PORSAANKYLKEÄ (L,G)                                                                           18,50 € 
Villisikamakkaraa, hapankaalia, minttuaiolia ja paahdettua puikulaperunaa. 
 
METSÄSTÄJÄNLEIPÄ (L)                                                                                               17,90 € 
Pariloitu naudan ulkofileeleike (130 g) talon mallasleivällä, sienikastiketta 
ja Päämajan salaattia.  
 
HOT VILLISIKA DOG (L)                                                                                                 8,90 € 
Karkiaisen luomu kaurasämpylä, villisikanakki Kannon tilalta Liedakkalasta,  
etikka chiliä ja hapankaalimajoneesia, sinappia. 
 
 
 
 
 
L = laktoositon | G = gluteeniton | M = maidoton 



 
 = laktoositon | G = gluteeniton | M = maidoton 
 
 
 
 
 
 
 
MUSTAPARRAN JUUSTO-CHILI BURGERI (L)                                                          18,20 € 
Karkiaisen luomu kaurasämpylä, salaattia, pikkelöityä sipulia, lappilainen  
naudanlihapihvi (150 g), mustapippuri- ja punasipuli cheddar juustoa, 
pekonia, savustettua chilimajoneesia ja etikka chiliä. Lisänä paahdettua  
Torniolaakson puikulaperunaa ja savustettua chilimajoneesia. 
                                                 
PORONKÄRISTYSTÄ (L,G)                                                                                            21,90 €   
Hitaasti haudutettua poron paistikäristystä, Torniolaakson puikulaperuna- 
pyreetä, puolukkaa ja suolakurkkua. 
 

JÄLKIRUOAT 

JOGURTTI PANNACOTTA JA MAARIANHEINÄ MARJOJA (L,G)                               7,50 € 
 
SUKLAAKAKKUA JA VANILJAJÄÄTELÖÄ (L)                               8,50 € 
Paahdettua valkosuklaata ja kinuskikastiketta. 
 
LAPINVOUTI (L, G)                                                                                                         10,20 € 
Maarianheinäkermassa haudutettua leipäjuustoa, hillaa  
ja Arctic Ice Creamin hillajäätelöä.   
 
 

JÄÄTELÖT 
VANILJAJÄÄTELÖÄ (L)                   3,50 € 
 
TERVAJÄÄTELÖ (L)                                                                                                         3,50 € 
 
HILLAJÄÄTELÖÄ (G)                                                                                                       4,00 € 
 
RAPARPERI SORBET (L,G,M)                              4,00 € 



 


