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Du kan känna smaken av kärlek i våra 
hemgjorda bröd, i pastan och i glassen och 
i alla de andra smakerna vi samlat på oss 

runt om i världen.



Frukost (hela dagen)

Brödet fås också glutenfritt. 

Buenos días: Ekologisk äggröra, frijoles refritos, 
cheddar, habanero-mangosalsa, kolgrillad zucchinibiff, 
stekt pumpa, picklad chili, majstostadas, guacamole, 
salsa crudo, ekologisk sallad, ananas, melon,  
ekologiskt bröd, ekologiskt kaffe eller te,  
ekologisk apelsinsaft (L, G, V) 20 €

Dagen efter: Ekologiska ägg, färskkorv, stekt tomat, 
frasig Schwarzwald-skinka, ekologisk sallad, ananas, 
melon, ekologiskt bröd, ekologisk apelsinsaft, 
ekologiskt kaffe eller te (L, G) 18 €

Frühstück: Ekologiskt bröd, croissant,  
ekologisk bergost,husets hallonsylt med granatäpple, 
charcuterier, ekologisk äggrulla, buffelmozzarella, 
ekologisk sallad, ananas, melon, ekologisk apelsinsaft,  
ekologiskt kaffe eller te (L)  20 €

Med latte eller cappuccino + 2 €

Mimosa  + 6 €

L = laktosfri 
V = vegetarisk

G = glutenfri  
Vegansk

Råvarornas ursprung
 
Våra råvaror är högklassiga och vi strävar efter att hela tiden 
utöka andelen av ekologiska produkter. Redan nu ligger vi på den 
högsta stjärnnivån då det kommer till yrkeskökens eko-program. 
Den nivån når få restauranger i Finland. De nyaste ekologiska 
råvarorna i vår meny är inhemskt biffkött samt skogssvamp.

Till matportionerna hör ett brett sortiment av ekologiska bröd 
och kvalitetsolivoljor, kärnat smör och olika salter. 

Bröden bakas på rot och i en del använder vi små mängder av 
jäst. Våra rotdegar är italienska biga, franska poolish och den 
traditionella tyska Anstellgut.



Förrätter, sallader och soppor           

Zum Antipasti: sortiment av Zums delikatesser
– innehåller ost, kött, grönsaker (L, G) 12 € / 20 €

Caesarsallad (L) innehåller sardeller  14 / 19 €
Välj ett tillägg: mazzancolle-räkor / frigående höna /  
ekologiska falaflar på lokalt odlade ärter / stekt getost / 
salsiccia / lax / halloumi / ekologisk tofu stekt i örter  

Mezesallad (L, G, V)   19 €
Ekologisk sallad, hummus, tzatziki, vinbladsdolmar, 
grillad paprika, zucchini, aubergine, fetaost av fårmjölk
Välj ett tillägg: mazzancolle-räkor / frigående höna /  
ekologiska falaflar på lokalt odlade ärter / stekt getost / 
salsiccia / lax / halloumi / ekologisk tofu stekt i örter 

Ekologisk tomatsoppa, fetaost av fårmjölk,  
basilikaolja (L, G, V)   8,5 / 12,5 € 
även veganskt med ekologisk tofu 

Zuppa alla Siciliana: Hummerbisque med saffran, 
mazzancolle-räkor, bläckfisk, lax, chili, fänkål,  
kapris, taggiasca-oliver (L, G)  11 / 15 €

Karljohansoppa (L, G, V)   10 / 14 €

Ballarò: 5 mazzancolle-räkor, chili, vitlök, bladpersilja, 
kryddig ekologisk citrondipp (L, G)  14 €

Huvudrätter                 

Malin i skogen: Kolgrillat bröst av frigående höna 
(inhemsk), Malins honung, frasig focaccia, lingonbär, 
stekt getost och stensopp, pekannötter, ekologisk sallad 
(L)   22 €

Porcino-risotto: Ekologisk Roma-ris, ekologiskt vin, 
stensopp, bladpersilja, parmesan, ekologisk sallad  
(L, G, V) även veganskt    21 €

Spicy Taglierini: Husets ekologiska taglierini-pasta, 
8 mazzancolle-räkor, chili, rostad vitlök, bladpersilja, 
fermenterad ekologisk citron, avokado, minitomater, 
parmesan, ekologisk sallad  
(L) även vegetariskt  25 €
fås även som glutenfri pasta eller risotto

Sicilian Chick: Husets ekologiska radiatore-pasta, 
frigående höna, ekologisk hönsbuljong, aubergine, 
ekologisk pomodorino, kapris, taggiasca-oliver, chili, 
rostad vitlök och ekologisk citron, parmesan,  
ekologisk sallad (L)    21 €
fås även som glutenfri pasta eller risotto

Green Alfredo:  
Husets ekologiska mezze maniche -pasta,  
ekologisk bladspenat, zucchini, sockerärter, 
parmesansås, ekologisk sallad  
(L, V)   19 €
Med höna eller lax   + 3 € 
fås även som glutenfri pasta eller risotto
              



Don Tommassino Burger (eldig):  
Biff på inhemsk ekologisk köttfärs (Black Angus 200 g), 
peperoni-agrodolce, provola-ost, picklad chili,  
fransk potatis, peperoncino-majonnäs,  
ekologisk sallad (L)   23 €

Corleone Burger: Biff på inhemsk ekologisk köttfärs 
(Black Angus 200 g), dolcita-tomat, basilika,  
vitlök, grillad lök, cheddar, fransk potatis,  
kryddig ekologisk citrondipp, ekologisk sallad  
(L)   23 €

Escondido Burger (medelstark):  
Biff på inhemsk ekologisk köttfärs (Black Angus 200 g), 
guacamole med passionsfrukt, limepepino, cheddar, 
fransk potatis, habanero-mangosalsa, ekologisk sallad  
(L)  23 €

Karljohan-burger (vegetarisk):  
Fröbiff med karljohansvamp, amogghio-salsa, cheddar,  
fransk potatis, basilikamajonnäs, ekologisk sallad  
(L, V) även veganskt   20 €

Extra dippsås: 1 € / st.
Morotssalsa, tzatziki, husets ekologiska ketchup, 
basilikamajonnäs, hummus, amogghio-salsa, 
guacamole med passionsfrukt, habanero-mangosalsa, 
kryddig ekologisk citrondipp, peperoncino-majonnäs
 

Salmone: Lättrökt lax, Wikstens potatis,  
ekologisk bladspenatsås, grönsaker, ekologisk sallad  
(L, G)  22 €
Free Chick: Kolgrillat bröst av frigående höna,  
sås på stensopp och ekologiskt vin, grönsaker,  
siciliansk potatiskaka, ekologisk sallad (L, G)  23 €
 
Siracusa:  
Ekologiska falaflar med lokalt odlade ärter,  
siciliansk potatiskaka, auberginebiff, sugo alla Norma, 
grillad broccolini, ekologisk sallad  
(L, G, vegansk)  19 €

Filetto organico:  
Kolgrillad ekologisk oxfilé (inhemsk), fransk potatis, 
sås på stensopp och ekologiskt vin, grillade grönsaker, 
ekologisk sallad (L, G)  35 € 

Hamburgare

Semlorna är ekologiska muffulettas, hembakade på biga-
degrot. Alla hamburgare fås också glutenfria. Såserna kan 
man välja enligt smak och tycke. Nötbiffen steks medium 
om inget annat önskas.

Lady Burger (öppen burgare):
Biff på inhemsk ekologisk köttfärs (Black Angus 200 g), 
cheddar, morotssalsa, sallad på medelhavsvis  
(L)  20 € 
Även med grillat bröst av frigående höna.

Gent’s Burger: Biff på inhemsk ekologisk köttfärs 
(Black Angus 200 g), cheddar, morotssalsa,  
fransk potatis, ekologisk sallad (L)  20 € 
Även med grillat bröst av frigående höna.



Efterrätter   

Runeberg-glass, Fredrika-granola, hallonsås  
(L, V)   7,5 € 

Varm chokladkaka med pistaschglass (L, G, V) 7,5 €

Crème brûlée med hjortron (L, G, V) 8 €

Affogato: Husets vaniljglass & dubbel espresso  
(L, G, V)  7 €

Varm äppelstrudel och valfri glass (L, V)  8,5 €  
med vuxenglass*   10 €

Husets glass eller sorbet* (L, G, V)  4 € / boll
Varierande sortiment.  6 € / 2 bollar
   6 € / 3 små bollar
   8 € / 5 små bollar

Vuxenglass (L, V) och -sorbet* (L, G, V) 5,5 € / boll  

* Vi tillverkar vår Eis Scream -glass själv. Vi använder 
inte färdig massa eller emulgatorer. Sortimentet varierar 
 dagligen. Vuxenglassen innehåller alkohol och säljs  
eller bjuds inte åt personer under 18 år.

Alla våra glassar är laktosfria.

Barnmeny (för barn under 12 år)

Stekt lax med skärgårdspotatis, grönsaker, gurka, 
tomat, melon (L, G)  10 €

Ekologisk filépasta: Husets ekologiska pasta,  
filésås på ekologiskt Black Angus -kött (inhemskt), 
parmesan, gurka, tomat, melon (L)  11,5 €

Husets ekologiska pasta med smör, gurka,  
tomat, melon (L, V)  5 €

Falafel för barn:  
Ekologisk falafel med lokalt odlade ärter,  
ekologisk tomatsås, husets ekologiska pasta,  
melon, gurka, tomat (L, vegansk)  7,5 €

Husets ekologiska pasta med ekologisk färsktomatsås, 
parmesan, gurka, tomat, melon  
(L, V)  7,5 €

Ekologisk bolognese: Husets ekologiska pasta, 
bolognesesås på inhemsk ekologisk Black Angus -köttfärs, 
parmesan, gurka, tomat, melon (L)  8,5 €

Hönspasta: Husets ekologiska pasta,  
krämig sås på frigående höna, parmesan,  
melon, gurka, tomat (L)   10 €

Stekta nitritfria korvar, fransk potatis, melon,  
gurka, tomat, husets ekologiska ketchup (L, G) 9 €

Kolgrillad hamburgare av inhemsk ekologisk köttfärs,  
fransk potatis, ekologisk sallad, tomat, melon, gurka, 
husets ekologiska ketchup  (L) 11 € 

Portionerna kan gärna ändras enligt smak och tycke.
Till alla rätter hör ekologiskt bröd och smör.



Champagne

Fleury Blanc de Noirs Brut, Frankrike, ekologiskt 
Pinot Noir 100 %, 0,75 l  70 €

Torr, smak av persika. Passar till förrätter.

Mousserande viner

Pinot Noir, Rosé Sekt, Brut,  
Tyskland, ekologiskt  
Spätburgunder 100 %, 0,75 l  45 €
12 cl  7,50 € 

Torr, smak av hallon, körsbär, blommig doft. Utmärkt aperitiv.

Maset del Lleó Cava NU Brut Reserva, Spanien,  
ekologiskt
Macabeo, Parellada, Xarello, 0,75 l  39 €
12 cl  6,50 €  

Torr, fruktig, mjuk. Passar t.ex. pasta, kyckling, soppor och kakor.

Cocktails

BORGÅ SPRITZ  11,50 €
Aperol, Lillet Blanc, rabarber, lingonbär,  
ekologiskt vitt vin, ekologiskt skumvin

HELSINKI DRY GIN & TONIC 11,50 €
Helsinki Dry Gin, Fever Tree Tonic Water

NAPUE GIN & TONIC  11,50 €
Napue Gin, Fever Tree Tonic Water

NEGRONI SBAGLIATO
Campari, ekologiskt skumvin, Vermouth 11,50 €

GUAVA DAIqUIRI
Ekologisk rom från Belize, guava, lime, socker  11,50 €

ZUM REGGAE MUFFIN (alkoholfri) 10,50 €
Guavapuré, limejuice, färsk mynta,  
alkolfritt ekologiskt skumvin, Ginger Beer

Vita viner

Cuvée 3 Schwestern, Weingut Weegmüller, Rheinland 
Pfalz, Tyskland, ekologiskt
Weissburgunder, Scheurebe, Grauburgunder, 0,75 l 45 €
16 cl   9,60 €

Halvtorr. Doft av vita blommor. Smak av ananas, mango och 
päron. Cuvée tillverkad av tre systrars favoritdruvor. Passar 
t.ex. lax, skaldjur och höna.

Scheurebe, Weingut Weegmüller, Rheinland-Pfalz, 
Tyskland, ekologiskt
Scheurebe 100 %, 0,75 l  45 €
16 cl  9,60 €

Torr. Smak av grapefrukt och krusbär. Passar t.ex. pasta, 
latinamerikanska smaker och skaldjur.

Altrove, Vivera, IGP, Corleone, Sicilien, Italien, 
ekologiskt
Chardonnay 53%, Catarrato 37%, Insolia 10%,  
0,75 l  45 € 
16 cl  9,60 €

Torr. Doft av päron, citrusfrukter, tropiska frukter och 
blommor. Fräsch och mineralrik smak. Passar t.ex. pasta, 
sallader, fisk och skaldjur.

Escherndorfer Lump, Horst Sauer, Riesling, Franken, 
Tyskland, ekologiskt
Riesling 100 %, 0,75 l  45 €
16 cl  9,60 €

Kabinett, torr. Smak av mandarin, mango och aprikos. Passar 
t.ex. antipasti och fisk.

Müller-Thurgau, Horst Sauer, Franken, Tyskland, 
ekologiskt
Müller-Thurgau 100%, 1 l   45 €
16 cl  7,20 € 

Torr. Smak av grönt äpple, peppar och citrus.  
Passar t.ex. grönsaker och risotto.



Le Corti Chianti Classico DOCG, Principe Corsini 
(i samma släkts ägo sedan 1363), Toscana, Italien, 
ekologiskt
Sangiovese 95%, Canaiolo ja Colorino 5%, 0,75 l 45 €
16 cl  9,60 €

Fylligt. Fräsch doft av hallon, plommon, viol, lavendel och vilda 
rosor. Smak av hallon, plommon, och mörka bär. Balanserade 
tanniner ger en fräsch eftersmak. Passar kolgrillad biff, korv 
och fyllig ost.

Valpolicella Classico Superiore DOC Ripasso 
Malavoglia, Italien, ekologiskt
Corvina 70 %, Corvinone 20 %, Molinara och Rondinella 10 %   
0,75 l  48 €
16 cl          10,25 €

Fylligt, stark och stilfullt. Smak av röda bär, plommon och 
körsbär. Passar t.ex. rött kött, pasta och grillat.

Efterrättsviner

Bacharacher Hahn Riesling Auslese 2015, Toni Jost, 
Mittelrhein, Tyskland, ekologiskt
Riesling 100 %, 4 cl   7,5 €

Söt och syrlig. Smak av passionsfrukt, citrus och vanilj.

Pineau des Charentes Blanc, Vallein-Tercinier, 
Frankrike
Colombard 100 %, 8 cl   6 €

Söt, fruktig och smak av citrus.   
Passar som aperitiv och med efterrätter samt ostar.

Sauvignon Blanc II, Von Winning, Pfalz, Tyskland, 
ekologiskt
Sauvignon Blanc 100 %, 0,75 l   45 €
16 cl  9,60 €

Torr, syrlig, doft och smak av vinbärblad, grapefrukt och krusbär. 
Passar utmärkt med antipasti och även med vegetarisk mat.

Win Win, Von Winning, Pfalz, Tyskland, ekologiskt
Riesling 100 %, 0,75 l   45 €
16 cl  9,60 €

Torr. Smak av aprikos, persika, grapefrukt, honung, mandel. 
Passar utmärkt med avokadopasta.

Röda viner

Laderas del Tiétar 2016, Garnacha, Spanien, ekologiskt
Garnacha 100 %          45 €
16 cl        9,60 €

Medelfylligt. Smak av mogen frukt, hallon, röda vinbär, 
körsbär. Milt och fräscht, pinot noir liknande. Passar t.ex. 
höna, rött kött och pasta.

Terra dei Sogni, Vivera, IGP, Corleone, Sicilien, Italien, 
ekologiskt
Corvina 70 %, Molinara 15 %, Rondinella 15 %,  
0,75 l  45 €
16 cl  9,60 €

Medelfylligt. Rubinröd färg, kraftig smak och doft av bär. Med 
tanniner, fräsch, kryddig, balanserad. Passar t.ex. pasta, grillad 
höna, korv och ost. 

Birillo, Costa Toscana, IGT, Italien, ekologiskt 
Cabernet Sauvignon, Merlot, 0,75 l  45 €
16 cl  9,60 €

Fylligt. Med tanniner. Smak av mörka bär och örter. Passar 
t.ex. pasta och grillad höna.



Öl och cider

Fatöl (hantverksöl)
30 cl / 40 cl / 50 cl  6,90 € / 7,90 € / 8,50 €

Einstök 33 cl  8,00 €
Arctic Pale Ale / White Ale

Sandels 33 cl  6,30 €

Zum Pils 50 cl  9,10 €
Glutenfri, ekologisk

Hailuotolainen 33 cl (ekologisk) 8,00 €

Écusson 33 cl  7,00 €
Äpplecider, ekologisk

Magners Pear 33 cl  7,50 €
Päroncider

Magners Original 33 cl  7,50 €
Äpplecider

Long Drink 33 cl  6,50 €
Gin och grapefrukt

Alkoholfria drycker

Fritz-limonader 33 cl  4,00 € / 4,50 €
Cola / Cola light / apelsin /  
äpple / rabarber / citron
   
Laitila Rio Cola 33 cl  3,80 €

Laitila Messina 33 cl  3,80 €
Blodapelsin

Vichy Original 30 cl  3,00 €

Pellegrino 50 cl  4,80 €

Fever Tree Tonic 25 cl  3,80 €

Krombacher Pils 33 cl  5,20 €

Bundaberg Ginger Beer 37,5 cl 4,00 €

Alkoholfritt ekologiskt skumvin 12 cl 5,00 €

Helmjölk 20 cl  1,00 €

Höllinger-juice 20 cl  2,50 €
Äpple / päron, ekologiskt

Ekologisk apelsinsaft 30 cl  3,50 €



Varma drycker

Ekologiskt kaffe  2,50 €

Ekologiskt te  2,50 €

Latte även koffeinfritt  4,50 €

Espresso även koffeinfritt  3,50 €

Cappuccino även koffeinfritt 4,00 €

Kakao  5,00 €

Irish coffee  9,50 €

Kaffe med smak  + 1 €
vanilj / hasselnöt / kokos

Vårt kaffe- och tesortiment är ekologiska 
och rättvisemärkta.



Puh. +358 50 439 6066
www.zum.fi

Är vi redan vänner?

eat    love    repeat

Tel. +358 50 439 6066
www.zum.fi


