A’LA CARTE
Astu sisään, Ystävä hyvä, olemme odottaneet sinua!

Terve, terve tultuasi,
tänne pienehen tupahan,
matalaisehen majahan,
honkaisehen huonehesen
petäjäisehen pesähän!
-Kalevala-

ALAKUHUN TAI PIENEHEN NÄLÄKÄHÄN
Aitan makulautanen *L (G) 18,50 €
Savujuustoa, porosalamia, sokeroitua puolukkaa, punajuurigraavattua
kirjolohta ja mätiä, pikkelöityä lanttua, metsänsientä
*****
Pirtin päivän keitto *L,G 9,50 €
valikoiduista maanantimista
*****
Metsästäjän tartar *L,G 15,50 €
pikkelöityä metsänsientä, suolattua marjaa,
kuusenkerkkämajoneesia
*****
Sokeri-suolattu Siika *L,G 9,50 €
yrtti-fenkolisalaatti, ruisnäkkäriä, tillikermaa,
sitruuna-vinaigrettea
*****
Pohjolan Pitojen salaatti *M (G)
Raikasta salaattia, pikkelöityä juureksia, kuivattua metsänmarjaa,
punajuurimajoneesia, mallaskrutonkeja, koivudressinkiä
Valitse tästä lisuke itsellesi:
-Paistettua kananrintaa *L,G 15,50 €
- Kylmäsavulohta *L,G 17,50 €
- Leipäjuustoa *L,G 14,50 €

NÄLÄKÄ KASVAA SYYESSÄ

PÄÄRUOAT
Matkamiehen Yrttiohukaisia sienitäytteellä *L 15,50 €
kauden kasviksia, punajuurta

*****
Olkan Kalastajan Apajilla *L,G 27,50 €
päivän kala paikallisten makujen kera

*****
Kestikievarin maankuulu Poronkäristys *L,G 28,50 €
Puikulaperunamuusia, suolakurkkua, sokeroitua puolukkaa

*****
-

Pelottoman Poron Legenda *L,G 30,50 €
Poron ulkofilee, mustaherukkakastiketta, veripalttua, puikulaperunaa

*****
Ylämaan laitumilta *L,G 30,50 €
Rovaniemeläistä pihvikarjaa puolukkakastikkeessa, karamellisoitua
sipulia, kahteen kertaan kypsennettyä perunaa

*****
Aitan Muonamestarin Purilainen *L (G) 18,50 €
Briossisämpylä, punajuurimajoneesi, poronjauhelihapihvi, salaattia,
tomaattia, suolakurkkua, Lohiapajan savujuustoa.
Oman valinnan mukaan joko ranskalaisilla tai vihersalaatilla.
Saatavana myös gluteiinittomana (+1,50 €).

RAPPEITA PITSOJA

APUKAN ARINAUUNIN LÄMMÖSTÄ

Tarunhohtoinen Hauki *L (G) 14,50 €
Haukea, fenkolia, tilliöljyä, yrttitomaattikastiketta, mozzarellajuustoa,
fritattuja kapriksia

*****
Porotokan Karkuri *L (G) 15,50 €
Poroa, suolattua puolukkaa, sipulia, kuusimajoneesia, yrttitomaattikastiketta, mozzarellajuustoa

*****
Kasvimaan Aartehet *L (G) 13,50 €
Sientä, tuoretomaattia, sipulia, lehtikaalia, yrttitomaattikastiketta,
Buffalo mozzarellaa, salviasuolaa

*****
Huluppiat Yrtit *L (G) 11,50 €
Yrttitomaattikastiketta, Buffalo mozzarellaa, basilikaöljyä
Kaikki pitsat saatavana myös gluteiinittomana (+1,00 €).

*****
Jo nyt on aika atrioia,
aika ruoalle ruveta,
evähiä etsiskellä.
-Kalevala-

JUUVVA JUOMARIN PITTÄÄ –
hintahan hiplastu mukahan vesi, mehu ja kotikalja.
Pikkujoulumenu on saatavilla etukäteen tilattuna vähintään kahden hengen tilaisuuksiin. Pyy-

PAAKARIN PAAKKELSIEN PARHAIMMISTO

JÄLKIRUOAT

Leipurimestarin Piimäpannacotta *L (G) 8,50 €
tyrniä, keksimurua

*****
Aitan salaisen reseptin Suklaakakku *L,G 10,50 €
kuusijäätelöä, lakua

*****
Luvattoman Makoisa Leipäjuusto *L,G 10,50 €
suolaista karamellikastiketta, hillaa

KAFFIHETKEN KOITTAESSA
Tummapaahtokahvi 3,50 €
Haudutettu tee 3,20 €
Kaakao 3,20 €
Espresso 3,50 €
Cappucino 4,20 €
Latte 4,50 €

*****

APUKAN EMÄNNÄN SUOSITUSMENU

AARTEHIA OLKKAJÄRVEN RANTAMILTA*L (G)
*****
Tuntureiden Kermainen Tattikeitto
perunaconfit, pikkelöityä rouskua
*****
Köydenpunojan Kalaverkkojen Kuha
pannulla paistettuna, koivuvoi-valkoviinikastiketta,
juurespyreetä, perunasipsejä
*****
Juustoja Lapinmaalta kera Lakkahillon
*****
Leipurimestarin Piimäpannacotta
tyrniä, keksimurua
*****

52 €/ hlö

AITAN ISÄNNÄN SUOSITUSMENU

KANSANTARUJA APUKAN METSÄMAILTA*L (G)
*****
Sokeri-suolattu Siika
yrtti-fenkolisalaattia, tillikermaa, ruisnäkkäriä &
valkoviini-sitruunavinaigrettea
*****
Pelottoman Poron Legenda
Poron ulkofilee, mustaherukkakastiketta, veripalttua, puikulaperunaa
*****
Köökin Raikas Yllätys
ruokahalua kutkuttamaan
*****
Luvattoman Makoisa Leipäjuusto
suolakaramellikastiketta, hilloja
***

55 €/ hlö

