Ravintola Saaren Menuehdotukset 2022
Sirpalesaaresta silmiesi eteen avautuu upea näköala yli Suomenlahden. Kaukana siintävä horisontti ja
aaltojen liplatus enteilevät täydellistä kesäiltaa. Vain kivenheitto Helsingin ydinkeskustasta ja tunnet
olevasi irti arjesta. Suomalaisessa Ravintola Saaressa kohtaavat perinteinen keittotaito ja nykypäivän
näkemys. Kauden parhaat herkut saivat uudet mausteet, ja niistä voi nauttia aurinkoisella
ulkoterassilla, merihenkisessä ravintolasalissa ja Belvedere-parvella.

Klassikko Menu 63,00 (listahinta 64,90)




Herukkagraavattua lohta ja nieriänmätikreemiä,
tryffelillä maustettua kesäperunasalaattia ja vihreätomaatticonfittia L,G
Grillattu härän sisäfilepihvi ja valkosipuliperunafondant,
tummaa pippurikastiketta ja yrttivoissa paistettuja neulapapuja L,G
Saaristolaispannukakkua, hilloa kauden marjoista ja mustikka-vaniljajäätelöä L

Sirpalesaaren Menu 67,00 (listahinta 70,10)




Sirpalesaaren salaisuus, lajitelma parhaita saaristolaisalkupaloja L,(G)
Glaseerattua karitsan niskaa ja karitsan filettä lakritsinjuuriliemellä,
paistettua pinaattia ja paahdettuja väriporkkanoita L,G
Mansikkamascarponevaahtoa ja suklaacookie, kauden marjasalaattia ja jugurtti-sitrussorbettia
(L)

Kapteenin Menu 58,00




Katkarapuskagen ja paahdettua saaristolaisleipää,
kesäsalaattia ja tillidressinkiä L,(G) (saatavana kasvisversio; Korvasieniskagen)
Sirpalesaaren polttopuilla ja lepällä savustettua lohifileetä,
uusia perunoita ja kermaan muhennettuja kauden sieniä L,G
Punaherukkapannacotta ja koivumarenkia, paahdettua valkosuklaa-pähkinärouhetta L,(G)

Kasvismenu 48,00 (listahinta 49,90)




Voissa paistettua kurpitsaa ja friteerattua shalottia, sienimajoneesia ja ruusukaalia L,G
Karhunlaukkarösti ja kahvipapuosterivinokkaita,
yrttimelissavinegrettiä ja köynnöskrassisalaattia L
Saaristolaispannukakkua, hilloa kauden marjoista ja mustikkavaniljajäätelöä L
tai sama jälkiruoka muun ryhmän kanssa. Menu on saatavana vegaanisena versiona.

L = laktoositon, G = gluteeniton, (L) = saatavana laktoosittomana (G) = saatavana gluteenittomana
-

Hinnat (sis. alv:n & ryhmäalennuksen) ovat voimassa, kun seurue valitsee ennakkoon saman menun.

-

Ruokarajoitteet ja allergiat huomioimme mielellämme ennakkoilmoituksesta.
Sirpalesaaren salaisuus -alkuruokalajitelma sisältää katkarapuskagenia, herukkagraavattua lohta,
yrttisilakkaa, smetanasilliä, karitsanniskaa, metsäsienisalaattia, kesäperunasalaattia,
villiyrttisalaattia tryffelivinegretillä ja tilliperunaa. (Valmistetaan vähintään kahdelle)
Oikeudet muutoksiin pidätetään. Varausehdot liitteenä. 1/2

Yhteysvene & venemaksu
Yhteysvenemaksu 6,50/hlö (meno-paluu) veloitetaan ravintolalaskun yhteydessä.
Ulkopuolisen yrittäjän, Ferra oy:n, 30-paikkainen yhteysvene liikennöi Sirpalesaareen Saaren laiturista
(Ursininlaituri), joka sijaitsee Merisatamanrannassa, Pihlajasaaren laiturin vieressä ja Cafe Caruselin
takana.
Liikennöinti ravintolan aukioloaikoina: tasalta, 20 yli ja 20 vaille.
Yhteysalus lähtee Sirpalesaaresta aikataulun mukaisesti. Matka kestää noin 2 minuuttia.
Alus pysähtyy Merisatamaan, Saaren laituriin, hakemaan matkustajat, ja palaa Sirpalesaareen.
Kun pöytävarauksesi on esim. klo 18.00, saavut klo 18.00 lähtevällä veneellä.

Lisätietoja kotisivuilta
3D-virtuaaliesittely: https://www.ravintolasaari.fi/fi/tilat-ja-kuvat.html
Saaren video: https://www.ravintolasaari.fi/esittely.html
Karttasijainti: https://www.ravintolasaari.fi/yhteystiedot.html

Tervetuloa hyvän tuulen Saareen!

– Suomalaista perheyrittäjyyttä jo yli 25 vuoden ajan –
Oikeudet muutoksiin pidätetään.2/2

