RUOKALISTA
/ MENUT /
Huomioithan ystävällisesti, että sama
menu tarjoillaan koko pöytäseurueelle.

MENU VINO
viinipaketti menulle 29 €

/ SIVULAT /			
49 €

6 €/kpl

Pieniä naposteltavia alkuruoaksi tai juoman sivussa nautittavaksi.

Vinolan bruschetat

Alkuruoaksi suosittelemme keräämään
2-3 ”sivula”-annosta henkilöä kohden.

Pasta kanasta & salviasta

Ø Päivän Sivula-annos

Bruschetta-leipien lajitelma
Salviapastaa, sitruunalla marinoitua
tomaattia, täysjyväsinappia ja
paahdettua varsiparsakaalia

Ø Myskikurpitsakeitto ja paahdettua
pähkinää

Juustolautanen

Juusto päivän valikoimasta sekä talon
hilloketta

Ø Pihlajanmarjagraavattua lohta,
omenagranite ja fenkolipikkelssiä

Lisukkeiden kera. Makuvalikoima vaihtelee
päivittäin.

Ø Parmankinkkua, karamellisoitua
punasipulia ja artisokkaa

Vinolan jäätelöä

MENU KENO
viinipaketti menulle 37 €
Myskikurpitsakeitto

Smetanaa sekä paahdettua pähkinää

Kauratto & Sieni

Voissa paistettuja herkkutatteja,
parmesaanilla maustettua kaurattoa,
sipulia sekä lehtikaalia

Pasta päivän kalasta

58 €

Ø Juustoa, talon hilloketta ja jyvänäkkäriä
Ø Talon Focaccia-leipää ja käsityönä
valmistettua italialaista oliiviöljyä
Ø Bruschetta:
vuohenjuusto & aurinkokuivattu tomaatti
Ø Bruschetta:
salami & paprika-oliivitapenade

Paahdettua ruusukaalia,
fenkolipikkelssiä, mojo verde kastiketta ja grillattua paprikaa

Juustolautanen

Juusto päivän valikoimasta sekä talon
hilloketta

Omena & Kaura

Uuniomena creme brulee,
kauramurua sekä marinoitua omenaa

#vinolamenu

#sivulat
#vinolasivulat
#ravintolavinola

RUOKALISTA

/ JUUSTOT /

/ PÄÄRUOAT /
Kauratto & Sieni

25 €

Voissa paistettuja herkkutatteja,
parmesaanilla maustettua
kaurattoa, sipulia sekä lehtikaalia

Päivän liha

Naudan sisäpaistia, espanjalaista
perunamunakasta, raitajuurta,
hiillostettua purjoa, manteleita ja
romescokastiketta

32 €

Pastat

Paahdettua ruusukaalia,
fenkolipikkelssiä, mojo verde kastiketta ja grillattua paprikaa

7€
12 €
15 €
19 €

Omena & Kaura

12 €

Uuniomena creme brulee, kauramurua sekä
marinoitua omenaa

Valmistamme itse Vinolassa käyttämämme
tuorepastan Mäkisen maatilan kananmunista.

Päivän kala

Ø 1 juusto
Ø 2 juustoa
Ø 3 juustoa
Ø 4 juustoa

28 €

26 €

10 €
Annos Vinolan kellarin jäätelötehtaassa
valmistettua jäätelöä tai sorbettia päivän
lisukkeiden kera.
Makuvalikoima vaihtelee päivittäin.

Salvialla maustettua pastaa,
sitruunalla marinoitua tomaattia,
täysjyväsinappia ja paahdettua
varsiparsakaalia

#vinolajäätelö

#vinolapasta

Annoksissa saatetaan käyttää raaka-aineita
ja komponentteja, joita ei ole mainittu
listassa. Ilmoitathan tilausta tehdessäsi
erityisruokavaliostasi. Henkilökuntamme
antaa pyydettäessä lisätietoja annoksien
sisältämistä allergeeneista.
Leikkeleiden alkuperämaat ovat Italia ja
Espanja. Muut lihatuotteet ovat kotimaisia.

