MENUT
Menu Vino
56 €
Viiniparit 34 €

Suppilovahverokeittoa
Lipstikkamoussea sekä pikkelöityä suppilovahveroa
Pasta porosta & punasipulista
Dijonsinappi-valkosipulikastiketta, punasipulia, porkkanaa, palsternakkaa sekä Parmesaania
Juusto
Päivän juuston seurana talon hilloketta sekä viinikeksiä
Vinolan Gelato
Itse valmistamaamme jäätelöä sekä päivän lisukkeet

Menu Keno
67 €
Viiniparit 49 €

Jättikatkaravunpyrstö
Jogurttia & ruohosipulia sekä piimäkaramellia
Carpaccio
Naudanliha-carpaccio, kaprismajoneesia sekä Parmesan-juustoa
Risotto
Punajuurta kahdella tapaa, paistettua vuohenjuustoa, yrttimarinoitua fenkolia
sekä paahdettua pähkinää
Päivän kalaa
Voissa paistettua kalaa, sitrusperunaa, romanescoa, myskikurpitsaa & hollandaise
Juusto
Päivän juuston seurana talon hilloketta sekä viinikeksiä
Torta Di Cioccolato
Italialaista suklaakakkua, pähkinäkrokanttia, suklaamoussea, passiongeeliä ja marinoitua
passionhedelmää
Huomioithan ystävällisesti, että tarjoilemme saman menun aina koko pöytäseurueelle.

SIVULAT

Pieniä naposteltavia alkuruoaksi tai juoman sivussa
nautittavaksi.
Alkuruoaksi suosittelemme keräämään
2-3 ”sivula”-annosta henkilöä kohden.

6 € / annos
Talon Focaccia-leipää ja käsityönä
valmistettua italialaista oliiviöljyä
Suppilovahverokeittoa, lipstikkamoussea
sekä pikkelöityä suppilovahveroa
Ravunpyrstöjä, jogurttia & ruohosipulia
sekä piimäkaramellia
Naudanliha-carpaccio, kaprismajoneesia
sekä Parmesan-juustoa
Bruschetta:
Kikhernettä, paprikaa,
tomaattia & punasipulia
Bruschetta:
Sardiinia, palsternakkaa & basilikaa
Päivän Sivula-annos

JUUSTOT

Tarjoilemme juustojen seurana jyvä-siemennäkkäriä
sekä itse valmistamaamme hilloketta päivän
valikoimasta.

1 Juusto 7 €
2 Juustoa 12 €
3 Juustoa 15 €
4 Juustoa 19 €

PÄÄRUOAT
Risottoa, punajuurta & vuohenjuustoa 26 €
Punajuurta kahdella tapaa, paistettua
vuohenjuustoa, yrttimarinoitua fenkolia
sekä paahdettua pähkinää
Päivän kalaa 29 €
Voissa paistettua kalaa, sitrusperunaa,
romanescoa, myskikurpitsaa & hollandaise

PASTAT

Valmistamme käyttämämme tuorepastan itse

Kana & Salvia 27 €
Salvia-mantelipestolla täytettyä kanaa,
ruusukaalia sekä lehtikaalia
Poro & Punasipuli 32 €
Dijonsinappi-valkosipulikastiketta, punasipulia,
porkkanaa, palsternakkaa sekä Parmesaania

JÄLKIRUOAT
Torta Di Cioccolato 14 €
Italialaista suklaakakkua, pähkinäkrokanttia,
suklaamoussea, passiongeeliä ja marinoitua
passionhedelmää
Vinolan jäätelöt & sorbetit 12 €
Annos Vinolan kellarin jäätelötehtaassa
valmistettua jäätelöä tai sorbettia päivän
lisukkeiden kera. Valikoima vaihtelee päivittäin.

Annoksissa saatetaan käyttää raaka-aineita ja komponentteja, joita ei ole mainittu listassa. Ilmoitathan tilausta tehdessäsi
erityisruokavaliostasi. Henkilökuntamme antaa pyydettäessä lisätietoja annoksien sisältämistä allergeeneista.
Käyttämämme naudan-, porsaan-, poron- sekä broilerin liha on kotimaista.
Leikkeleiden alkuperämaat ovat Italia ja Espanja.

