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JUOMAT  
Kahvi / haudutettu tee   3,71  

 Kokousvedet   3,61 
Kivennäisvesi   3,61 
Lähdevesi   2,35 
Appelsiini- tai omenatuoremehu litra 6,99 
Appelsiini- tai omenatuoremehu lasi 2,25  
Smoothie shottilasissa 7 cl  2,37 
Smoothie maitopullossa 20 cl  4,59  
Smoothie litra   15,36 
Viher -, Mangos-,Vadelmasmoothie 
C-vitamiinishotti (verigreippi, sitruuna, omena) 2,37 
Talon kivennäisvesi 75 cl  4,64 
Talon minttu-limekivennäisvesi 70 cl 4,84 
Talon appelsiini-timjamikivennäisvesi 70 cl 4,84 
 

 
HEDELMÄT/ VIHANNEKSET   
Pilkotut hedelmät  5,86 
Tuoreita marjoja shottilasissa  3,39  
Valikoima naposteluvihanneksia 2,50 
Lempeän chilinen majoneesidippi 1,03 
Hummusdippi (vegaaninen)  1,03 
Pähkinöitä shottilasissa  2,48 
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MAKEAT KAHVILEIVÄT 
Pistaasipallo gluteeniton   2,47 
Oman keitiön Domino tryffel 2kpl  2,83 
Itse tehty suolainen pähkinäsuklaa  2,98 
Talon omenapiiras ja vaniljakastike  4,10 
Mini juustokakku ja omenahilloke  3,19 
Porkkanakakku cup cake   4,12  
Croissant naturell ja marjahilloa  4,02 
Puolukka-kinuskipavlova (gluteeniton)  4,22 
Pieni päivän makea piirakka   3,29  
Päivän makeapiiras   3,85 
Päivän kokouspulla    3,29 
Tummasuklaa-vadelmakeksileivos  4,53 
Tuulihatut 2 kpl   3,30 
Mini macarons    2,04 
Keksi / 2kpl annos   1,84 
Gluteeniton makea kahvileipä  3,85 
Suklaakonvehti 3 kpl /annos   2,04 
Suklaapralineja 2 kpl / annos   2,59 
 
 
SUOLAISET KAHVILEIVÄT 
 
Pienet sormisyötävät 
Aurajuusto-viikunanappi   3,30 
Kylmäsavulohi-kurkkunappi piparjuurivaahdolla 3,30 
Palttoonappi sienisalaatti-härkä  3,30 

 Vuohenjuusto ja aprikoosihillo-palttoonappi   3,30  
 Tomaatti-mozzarella -caprese-varras  3,30  
 Sulhaspiirakka munavoilla   2,88 
 
 Avoleivät 

Lohileipä, luomuruis   5,87 
 Toast skagen, luomuruis   5,87 

Avocadoleipä, luomuruis Vegaani  5,87 
 
Piiraat 
Oman keittiön sienipiirakka   4,89 
Päivän suolainen piirakka   4,87 
Pieni päivän suolainen piirakka  3,78 
Gluteeniton suolainen kahvileipä  4,92 
Vegaaninen suolainen kahvileipä  4,92 
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Aamiaisleivät 
Unikonsiemensämpylä kinkku/juusto  4,76 
Ruis-auringonkukkasämpylä kinkku/juusto  4,76 
Ruisleipä kinkku/juusto    4,76 
Aamiasleipä vegaanijuusto   4,76 
Pieni ruisruutu liha tai juusto   4,20 
Maalaiskinkku-paistettukananmunabagel   6,08 
Lohi-avocadobagel   6,08 
 
All day –voileivät 
Tomaatti-mozzarellaciabatta   6,28 
Serrano-kinkku ja pesto ciabatta  6,28 
Kylmäsavulohicroissant   5,25 
Brie-juusto ja mansikka croissant  4,89 
Maalaispalvikinkku ja juusto -croissant  4,89 
 
RUOKAISAT SMÖRREBRÖDIT  
Smörrebröd katkarapu-chilimajoneesi, kananmuna 13,91 
Smörrebröd paahtopaisti ja perunasalaatti  13,91 
Smörrebröd tomaatti-mozzarella, pestomajoneesi 13,91 
Smörrebröd avocado ja paahdettu tomaatti Vegaani 13,91 

 
 
JAETTAVAT  
 
Lankulle on koottu valikoima laadukkaita juustoja, leikkeleitä, talon leipää ja tuoreita 
hedelmiä. Juomaksi sopivat virvoitusjuomat, mehut ja talon raikas kivennäisvesi.   
 
Tapaslankku  I  9,17 /hlö 
vihanneksia, dippiä, juustoa, keksejä, hedelmiä ja marjoja 
 
Tapaslankku II  10,20 / hlö 
leikkeleillä ja leivällä, vihanneksia, dippiä, juustoa, keksejä, hedelmiä ja marjoja 
 
Iltapäivätee 
Kerrosvadille koottu maistelumenu tarjoaa luvan nauttia useita suolaisia ja makeita 
suupaloja kerrallaan: pieniä voileipiä, leivoksia ja maltillisia kakkupaloja. Juomaksi sopii 
teen ohella yhtä lailla kahvi kuin virvoitusjuoma. 
 
High tea –kerrosvati   12,26 /hlö 
Kaksi kolmioleipää, suolainen minipiiras, kolme minileivosta,  
keksejä, hedelmää ja marjoja  
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AAMIAISPAKETIT 
 
Croissant-aamiainen    11,95 
Täytetty kinkku/juustocroissant ja päivän smoothie, kahvi/tee 
 
Päivän aloituspaketti   16,58 
Täytetty sämpylä/ ruisleipä, päivän smoothie ja pilkotut hedelmät, kahvi/tee 
 
Hyvän olon aamiainen   12,67 
Tuorepuuro ja tuoreita marjoja, avocadon puolikas ja keitetty kananmuna, 
tuoremehu ja kahvi/ tee 
 
AAMIAISBUFFET 
 
Modern breakfast   20,13 
Mini munakastrio, maalaiskinkkumunakas, briejuustomunakas, kirsikkatomaatti-
basilikamunakas, savulohibagel, jogurttimarjasmoothie, tuoremehu, kahvia/ teetä 
(minimi 10 henkilöä) 
 
Nordic breakfast   24,34 
Sämpylävalikoima, croissantteja, tomaattia, kurkkua, salaattia, kalkkunaa, 
paahtopaistia, goudajuustoa, talon savulohta, ruohosipuli-munakokkelia, 
tuorehedelmäsalaattia, appelsiini- ja omenatuoremehua, kahvia/ teetä 
(minimi 10 henkilöä) 
 
Mini Nordic breakfast    15,69 
Sämpylävalikoima, tomaattia, kurkkua, salaattia, kalkkunaa, palvikinkkua, 
goudajuustoa, tuorehedelmäsalaattia, appelsiini- ja omenatuoremehua, kahvia/ teetä 
(minimi 10 henkilöä) 

 
Wellness breakfast   18,54 
Luomukaurapuuroa, rahka-jugurttia, granolaa, kuivattuja marjoja, hedelmiä ja 
pähkinöitä, vesimeloni-inkiväärishotti, speltti-quinoamuffinsi, suklaa-pähkinä snack 
appelsiinimehua, kahvia/ teetä 
(minimi 10 henkilöä) 

  
Aamiasbuffetit on suunniteltu toteutettavaksi vähintään 10 henkilölle, jos buffetit 
toteutetaan alle 10 hengelle, hintaan lisätään +10 % 
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RUOKAISAT SALAATIT 
 
Caesar Salaatti    11,85 
romainesalaattia, kirsikkatomaatteja, kurkkua ja parmesanlastuja,    
caesarkastiketta (sisältää kalaa), krutonkeja.  
Yrttimarinoitua broileria tai sitruskatkaravut  
Lisäksi talon tuoretta leipää ja yrttiöljyä 

 

Leipäjuustosalaatti ja lakkavinaigrette   11,85  
Leipäjuustoa, kirsikkatomaatteja, kurkkua, rypäleitä, melonia,  
salaattisekoitusta, lakkavinaigrettea 
Lisäksi talon tuoretta leipää ja yrttiöljyä 
     
Broileri-vuohenjuustosalaatti    12,88 
Yrttimarinoitua broileria, murennettua vuohenjuustoa, paahdettuja pinjansiemeniä, 
kirsikkatomaattia, paprikaa, tuoreyrttejä ja salaattisekoitusta 
Lisäksi talon tuoretta leipää ja yrttiöljyä 
 
Maalaissalaatti paahtopaistilla ja kananmunalla  12,88 
Marinoituja perunoita, paahdettua pekonimurua, omenaa, punasipulia, maustekurkkua,  
salaattisekoitusta ja dijonmajoneesikastiketta  
Lisäksi talon tuoretta leipää ja yrttiöljyä 
 
Savulohisalaattia ja kananmunamajoneesia   12,88 
Savulohta, kirsikkatomaatteja, kurkkua, herneitä tai papuja, tuoreyrttejä ja 
salaattisekoitusta, hakattua tilliä, kananmunamajoneesia   
Lisäksi tuoretta leipää ja yrttiöljyä 

 


