
JÄLKIRUOAT
kanelikermassa haudutettua 

lapin leipäjuustoa
lakkahilloa

puolukkamousse kakku
kauden jälkiruoka

piimälettu
Vaniljajäätelöä ja mustikka kompottia

suomalainen juusto
Variksenmarjahilloke

à 11 €

HyvÄÄ RUOKAHALUA

harri savolainen
keittiömestari

JÄLKIRUOKA-
DRINKIT

kahViplörö
se aito ja alkuperäinen:

 jallua ja kahvia kuksasta
8,50 €

riekon kieppi
Villi ja kuuma:

kermalikööriä, kahvilikööriä,
 kahvia ja kermaa

8 €

lumikenttien kutsu
pehmeä ja makea:

 parfait amour, lakkalikööriä, 
ananasmehua ja kermaa

8 €

suonsilmä
Vain hyttyset puuttuu...

lakkoja, Viskiä, lakkalikööriä  ja spritea
9 €

annankatu 22, 00100 helsinki
puh. 09-645 550 • Fax: 09-645 551

www.lappires.com
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ApeRITIIvIKsI
poronkyynel

turhia hienostelematta:
kossua ja pari karpaloa

7 €

Venla
hienostuneemmin: 

Ciderbergin omena-puolukkaviiniä
6 €

Vodka karpalo
kevyt ja marjaisa:

Finlandia vodkaa ja kotitekoista karpalomehua
8 €

mustikka royal
kuohuvaista: 

alahovin mustikkalikööriä ja kuohuviiniä
8 €

Fresh Vesi
kuplaton / kuplilla

(nordaq Water Filter system aB)
37,5 cl 2,90 € / 75 cl 5,80 €

Suosittelemme erittäin lämpimästi 
pöytävarauksen tekemistä 

puhelimitse numerosta 09-645 550



ALKURUOAT
Valikoima lapin herkkuja 

kahdelle
lohitartaria, muikunmätiä, riimiporoa, 
poron kuivalihaa, metsäsienisalaattia,

savustettuja muikkuja, leipäjuustoa ja lakkoja
50 €

muikun mätiä 
punasipulia, smetanaa ja rieskaa

50g 20 € / 100g 40 €
lapin keisarin salaatti

savukalaa, romainesalaattia, 
leipäjuustoa ja rieskaa

alkuruokana  11 € • pääruokana  15 €

kylmäsaVulohi tartar 
muikunmätikastike

14 €

riimiporo salaattia
mustikka Vinaigrette

15 €

KeITTO
alkuruokana  13 € • pääruokana  17 €

torniojokilaakson 
perinteinen lohikeitto

KAsvIsRUOKA
ohra risottoa

kauden sieniä ja friteerattua leipäjuustoa
20 €

LIHARUOAT
pariloitua poronFileetä (140g)

karpalokastiketta, perunakakku, 
savustettua palsternakkapyreetä, hunaja naurista

39 €

poronkäristystä
pottumuusia ja puolukkasurvosta

23,50 €

riistalauta kahdelle
Paahdettua hirvenfileetä (120g), paistettuja 

poromakkaroita (100g),  poron suavaspaistia 
(120g), juuressärää, perunafondant sekä 

kermaista riistakastiketta
68 €

haudutettua poronpotkaa
katajanmarjakermaan muhennettua varhaiskaalia, 

juuresmuusia ja punaviinikastiketta
29 €

KALARUOAT
saVukalalauta kahdelle

(valmistusaika noin 40 min)
lämminsavustettu lohta 500g, munakasta, 

sienikastiketta sekä keitettyä perunaa
54 €

paistetut muikut
pottumuusia

(säävarauksella saatavuuden mukaan)
19 €

paistettua päiVän kalaa
Voi-yrttikastiketta, kauden vihanneksia

27 €


