
KUPLIVIA ARKEEN & JUHLAAN

LASILLINEN KUOHUVIINIÄ 9,50  € | 55 € 75CL 
LASILLINEN SAMPPANJAA 19  € | 99 € 75CL
ALKOHOLITON KUOHUVIINI 9,50  € | 45 € 75CL

COCKTAILIT

VIERUMÄKI SMOKY VISKI SOUR       16 €
Vierumäki Single Malt Rye Whisky, sitruunanmehu, sokeri, 
kananmunanvalkuainen
—

BILLBERRY GINGER         16 €
Shaman Billberry Vodka, mustikka-katajanmarja cordial,  
Fever Tree Ginger Beer

 
MOCKTAILIT

MUSTIKKA & KUUSENKERKKÄ   9,50 €
Mocktells Spruce Sprout 0% Spirit,  mustikka-katajanmarja 
cordial, Fever tree Ginger Beer 
—

LYRE’S CUBA LIBRE      9,50 €
Lyre´s Dark Cane 0% Spirit, Pepsi, lime

ALKUPALAKSI  TAI  JAETTAVAKSI 
PÖYTÄSEURUEEN KESKEN

Suosittelemme tilaamaan rohkeasti useamman annoksen  
ja maistelemaan seurueen kesken.

PUNAJUURTA VEG, G 14 € 
Dukkah –maustettua paahdettua punajuurta & juustomoussea, 
paahdettuja pistaaseja & punajuuri-sitruunaliemi & friteerattua 
pinaattia 
—
MOZZARELLAA VL 13  € 
Marinoituja tomaatteja & bufala mozzarellaa & omena-
basilikapestoa, focacciaa Bakerysta
— 
JÄTTIRAPUJA M 14 € 
Sahramilla & valkosipulilla maustetussa öljyssä paistettuja 
jättirapuja, focacciaa Bakerysta
—
ROTUKARJAN FILETTÄ L, G 15  € 
Oluessa & seesami-soijakastikkeessa marinoitua rotukarjan 
filettä, retiisiä & piparjuurimajoneesia & rapeaa valkosipulia
+ kylkeen rapeat ranskanpotaatit  +5  €
—
WINGSIT M, G 6 kpl 8  €  |  12 kpl 13  € 
Inkiväärillä & seesamilla maustetut broilerin wingsit 
Maapähkinäkastiketta
+ kylkeen rapeat ranskanpotaatit  +5  €
—
TAPAS 18  € 
focacciaa & jättirapua & 'Nduja-majoneesia L, 
focacciaa & rapeaa ilmakuivattua kinkkua & salamia  
& omena-basilikapestoa L sekä 
Focacciaa & punajuurta & juustomoussea VEG

SEURALAISET KAIKKIIN ANNOKSIIN 
5  €  |  ANNOS

VIHERSALAATTIA & OLIIVIÖLJYÄ M, G, V 
—
PUNAJUURI DUKKAH M, G, V
—  
JUUSTOKUMINALLA MAUSTETTUA 
POTTUMUUSIA L, G 
—  
PAAHDETTUA PORKKANAA & OMENA-
BASILIKAPESTOA L, G
—  
RANSKANPOTAATIT M, G, V

 YHDESSÄ PÖYDÄSSÄ -MENU            60  €  |  HLÖ 

Menu on tarkoitettu jaettavaksi seurueen kesken  
ja tarjoillaan vähintään kahdelle henkilölle.

Marinoituja tomaatteja & bufala mozzarellaa & omena-basilikapestoa. 
Sahramilla & valkosipulilla maustetussa öljyssä paistettuja jättirapuja,  
Focacciaa Bakerysta
—
Rotukarjan naudan Dry Age 150 g ruokailijaa kohden, viherpippuri-
kastiketta & Cafe de paris –maustevoita. Paahdettua porkkanaa & 
omena-basilikapestoa, vihersalaattia, ranskanpotaatit
—
Suklaamoussea & ‘hunajakennoa’, pehmeää suklaamurua & 
kookosjäätelöä.
Karamellisoituja omenoita & kanelia, pellavansiemen-tyrni crumblea 
& vaniljakastiketta

GRILLISTÄ
 
Yksin tai yhdessä syötäväksi, pöytäseurueelle jaettavaksi.
Parhaat valikoidut lihat saavat aina seurakseen maukasta
Ladolia oliiviöljyä sekä keittiössämme valmistetut makusuolat.
Valitsemasi lihan leikkaamme toivomaasi kokoon alkaen
150 g ja reilumpina +100 g välein.

Sisältää yhden valinnaisen kastikkeen ja valikoiman 
makusuoloja. Lihat myydään alkaen 150 g 

ROTUKARJAN NAUDAN DRY AGE      29 € | 150G  +19 € | 100G
— 
ROTUKARJAN NAUDAN ENTRECOTE   26 € | 150G   +17 € | 100G
—
GRILLIKANAA HERBS puolikas 16 € | kokonainen 24 € 
& GARLIC

Liha-annos sisältää yhden valinnaisen kastikkeen:

Maapähkinäkastike M, G 
Madeirakastike M, G  
Viherpippurikastike L, G

Cafe de Paris –maustevoi L, G
Mausteinen 'Nduja-majoneesi

KOKIN PARHAAT PALAT
 
Maun mestarit keittiössä ovat hioneet makumaailmat
valmiiksi juuri sinua varten. Nämä annokset ovat kokkiemme
suosittelemina valmiita nautittavaksi.

NIERIÄÄ L, G 33  € 
Sitruunaruohovoissa paistettua nieriää & savuinen kalapuljonki,
maa-artisokka-punajuuririsottoa & paahdettuja sieniä 
—
KUHAA L, G 33  € 
Fenkolipiimässä marinoitua, paistettua kuhaa & hollandaise 
kastiketta, juustokuminalla maustettua pottumuusia & 
paahdettua porkkanaa 
—
RISOTTO L,G 14 € | 22 €
Kermaista maa-artisokka-punajuuririsottoa, 
omena-basilikapestoa & gorgonzolaa 
—
MOUSSAKA VEG,G 20 € 
Paahdettua & yrtein marinoitua munakoisoa, mustaa kvinoaa, 
vegaanista "fetaa" & mausteista tomaatti –kastiketta & omena-
tzatzikia 
—
BURGER L 22 € 
Grillattu rotukarjan burgerpihvi & mustapippurilla maustettua 
cheddaria, pikkelöityä punasipulia & piparjuurimajoneesissa 
pyöräytettyä salaattia, rapeaa ilmakuivattua kinkkua & 'Nduja-
majoneesia ja ranskanpotaatit 
—
STEAK FRITES L,G 32 € 
Grillattua marmoroitua rotukarjan naudan entrecotea,
Cafe de Paris –maustevoita & ranskanpotaatteja 

PIKKUVÄELLE SUOSITTELEMME

Kaikki annokset lukuun ottamatta Dry Agea voidaan 
valmistaa lapsille pienempinä annoksina lasten hintaan. 

V:n Poutins, lisukkeena dippikastiketta & tuorekurkkurelishiä.
Perunavaihtoehtoina ranskanpotaatit tai muusi 
 
NAKIT & POTAATIT L, G 10 € | 20 € 
—
LIHAPYÖRYKÄT & POTAATIT L 10 € | 20 € 
—
BROILERINUGGETIT & POTAATIT L 10 € | 20 €

Lisäkastikkeet 3,50  € | KPL

Jäävesi ainoana ruokajuomana    1 ,20 € | hlö
Hiilihapotettu lähdevesi     7,50 € | 1,25 L

Kaikki käyttämämme liha on kotimaista, ellei toisin mainita. 
Raaka-aineiden alkuperästä voit tiedustella henkilökunnalta. 
Pidätämme oikeuden ruokalistalla tapahtuviin muutoksiin raaka-
aineiden saatavuudesta johtuen.



PIZZAT PIZZAKEITTIÖSTÄMME
 
Ravintola V keittiön rinnalla pizzakeittiössämme
valmistuvat ohutpohjaiset pizzamme sekä pannupizzat 
Chicagolaiseen tapaan. Pohjataikinan resepti paikallisen Pekan 
leivän kanssa parhaaksi vaivattu, oman pizzamestarimme
maukkaaksi maustettu pomodoro tomaattikastike ja parhaat 
juustot, gouda tai aito italiainen Fior di Latte Mozzarellajuusto.

Pannupizzojemme valmistus kestää hieman ohutpohjaista 
kauemmin — herkku viettää uunin lämmössä noin 15 minuuttia 
ja pizzastamme on tullut todella suosittu. Huomioithan, että 
pannupizza valmistuu pizzamestarimme hellässä huomassa 
oman aikataulunsa mukaan ja saapuu nautittavaksi 
mahdollisesti eri aikaan kuin muut ruoka-annokset.

V:N PIZZAT

Pomodoro-tomaattikastiketta & Gouda juustoa, basilika-
rucolasalaattia & oliiviöljyä & maldon savusormisuolaa & 
kanttikastike 

PORO L 22 €
Ylikypsää poroa & karpaloita & kapriksia   
—
JUUSTO VL 18  €
Parmesaania & bufala mozzarellaa & gorgonzolaa  
—
SIENI L 18  €
Paahdettuja sieniä & parmesaania & oliiveja 
 

PANNUPIZZAT

Pomodoro-tomaattikastiketta & aitoa mozzarella fior di 
latte- juustoa, basilika-rucolasalaattia & oliiviöljyä & maldon 
savusormisuolaa & kanttikastike

PANNU KINKKU & SALAMI 25 €
Ilmakuivattua kinkkua & mausteista salamia & gorgonzolaa,  
tummaa balsamicokastiketta 
—
PANNU KANA  25 €
Grillikanaa & maapähkinäkastiketta, marinoitua  
punasipulia& kapriksia 
—
PANNU TOMAATTI 20 €
Puolikuivattuja kirsikkatomaatteja & bufala mozzarellaa, 
valkosipulia & omena-basilikapestoa 
—
PANNU JÄTTIRAPU  25 €
Valkosipulilla & sahramilla maustettuja jättirapuja,
oliiveja & tapenadea 

Huomioithan, että Fior di Latte on täyttä maitoa.  
Pannupizzoja ei valmisteta gluteenittomina. 
Maidottomaan ja vegaaniseen vaihtoehtoon käytämme  
Violife mozzarellan kaltaista valmistetta, jonka voit  
halutessasi vaihtaa pizzaan veloituksetta.

PIZZAMME VOIT TILATA MYÖS MUKAAN!

M E N U

JÄLKIRUOKIA

SUKLAATA VEG    10 €
Suklaamoussea & ‘hunajakennoa’, pehmeää 
suklaamurua & kookosjäätelöä 
—
“UUNIOMENAA” L    10 € 
Karamellisoituja omenoita & kanelia, 
pellavansiemen-tyrni crumblea & vaniljakastiketta 
—
GELATO LAB SESONGIN SORBETTI L, G      
7 €
Hetkessä vaihtuva makumaailma, tiedustele
päivän maut henkilökunnaltamme.
—
GELATO LAB JÄÄTELÖ  L, G 7 €
Hetkessä vaihtuva makumaailma, tiedustele
päivän maut henkilökunnaltamme.
—
KAHVI-/TEEANNOS  4,50 €
—
KAAKAO   3,70 €
—
CAPPUCCINO  4,50 €
—
ESPRESSO  3,70 €
—
TUPLAESPRESSO  4,20 €
—
CAFE LATTE  4,90 €
+ makusiirappi  0,50 €
—
IRISH COFFEE  14 €


