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Alkuruoka (5kpl) ja pääruokabuffet sekä jälkiruoka 
 Buffet with starters (5) & main course & dessert  

63 € 
Alkuruoka (8kpl) ja pääruokabuffet sekä jälkiruoka 
 Buffet with starters (8) & main course & dessert  

78€ 

Pääruoka lautasannoksena pöytiintarjoiltuna +10€/hlö 
 Main course served to table +10€/person 

 
 

 

Graavattua lohta ja mummon kurkkua 
Gravlax with pickled cucumber 

 
Katkarapuskagen, sitruunaa ja piparjuurta 
Toast Skagen with lemon and horseradish 

 

Lämminsavustettua lohta ja hovimestarinkastiketta 
Smoked salmon with mustard sauce 

 
Silliä ja silakkaa 

Selection of herrings  
 

Mätimoussea 
Mousse with roe 

 
Roban härkätartar 
Roba’s beef tartar 

 
Pippuroitua paahtopaistia, suolakurkkua ja smetanaa 

Roast beef, pickled cucumber and sour cream 
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Kananpojanrintaa ja aiolia 
Chicken breast with aioli 

 
Grillattua karitsaa ja mínttua 

Grilled lamb with mint 
 

Caesar-salaattia 
Caesar salad naturell 

 
Roban maalaissalaattia 

Roba’s country style salad 
 

Salaatti belugalinsseistä ja broccolista 
 Salad of Beluga lentils and broccoli  

 
Panzanella-salaatti: marinoitua leipää, tomaatteja ja oliivia 

Panzanella salad: marinated bread, tomatoes and olives 
 

Halloumi-salaatti ja grillattuja kasviksia 
Halloumi salad with grilled vegetables 

 
Paahdettua punajuurta ja punajuurihummus 

Roasted beetroot with beetroot hummus 
 

Paahdettua kurpitsaa ja vuohenjuustoa 
Roasted pumpkin with goat cheese 

 
Friteerattua maa-artisokkaa ja seesamia 

Deep fried Jerusalem artichoke with sesame 
 

Marinoituja oliiveja 
Marinated olives 

 

Vihersalaattia ja vinegrettiä 
Green salad with vinaigrette 

*** 
Keitettyjä perunoita ja tilli-voisulaa  

Potatoes with melted dill butter 
tai /or 

Tzatziki, tapenade & hummus 
*** 

Talon leipää ja meijerivoita 
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House bread and butter 

 
Grillattua nieriää ja beurre blanc-kastiketta 
Grilled Arctic char with beurre blanc sauce 

 

tai/or 
 

Black Angus -ulkofileetä ja béarnaisekastiketta 
Black Angus beef with béarnaise sauce 

 
 
 

Jugurtti-pannacottaa ja marinoituja marjoja 
Yohurt pannacotta with marinated berries 

 
tai/ or 

 
 Petits fours ja hedelmiä 

Petits fours with fruit 

 
tai/ or 

 
Hääkakku +5€ 

Wedding cake +5€ 
(erillinen kakkulista/ separate cake menu) 

 
 

Extra-alkupalat 7€/hlö 

 
 

Buffet tarjoillaan vähintään 20 hengen seurueille. 
Buffets are served to minimum of 20 persons. 

 

Otamme menuissa huomioon ennakkoon ilmoitetut erikoisruokavaliot ja allergiat. 
Pidätämme oikeuden muutoksiin. Hinnat sisältävät alv:n 

 

Please let us know about allergies or special diets beforehand. 
We reserve the right to make alterations. Service charge and VAT are included in the prices. 


