ALKURUOAT & SALAATIT /
STARTERS & SALADS
CURED SALMON 14,00 (G,L)
Gin & Tonic -graavattua lohta, pikkelöityä sitruunaa,
marinoitua kurkkua ja tillimajoneesia.
Gin & Tonic cured salmon, pickled lemon,
marinated cucumber and dill mayonnaise.
SEA SCALLOP CEVICHE 14,00 (G,L)

Veriappelsiini-kampasimpukka ceviche,
viipaloitua retiisiä ja kuutioitua varsiselleriä.
Blood orange scallop ceviche, sliced radish and diced celery.

BEEF & TRUFFLE 14,00 (G,L)
Suomalaisesta naudanfileestä valmistettua carpacciota
tryffelimajoneesilla, raastetulla parmesaanilla, paahdetuilla
pinjansiemenillä ja balsamiviinietikalla.
Beef carpaccio with truffle mayonnaise, grated parmesan,
roasted pine nuts and balsamic vinegar.
BRESAOLA & ASPARAGUS 12,00

Ilmakuivattua, suolattua italialaista naudanlihaa,
grillattua parsaa ja graavattua keltuaista.
Air-dried, salted Italian beef, grilled asparagus
and cured yolk.

BURRATA & TARTARE 12,00 (G AVAILABLE)

Aitoa italialaista burratajuustoa, tomaattitartaria,
oliiviöljyä ja tuoretta basilikaa. Tarjoillaan leivän kera.
Original italian Burrata served with tomato tartare,
olive oil, basil leaves and a piece of bread on the side.

SNICKARI SUMMER SALAD 12,00 (V)
Sekoitus raikkaita salaatteja, kirsikkatomaattia,
fenkolia, bulguria, kasviksia ja sitruunaöljyä.
A mix of greens, cherry tomatoes, fennel,
bulgur, vegetables and lemon oil.

Lihan alkuperämaa:
Suomi / Finland: Naudan sisäfile / Beef tenderloin
Saksa / Germany: Porsaan ribsit / Pork ribs

PÄÄRUOAT / MAIN
WHITE FISH 27,00 (G,L)
Pannulla paistettua siikaa, sahramikastiketta,
marinoituja kirsikkatomaatteja, herneenversoja
sekä rapeita perunoita.
Pan fried white fish, saffron sauce,
marinated cherry tomatoes and pea sprouts
with crispy potatoes.
FISH & CHIPS 23,00 (L)
Paneroitua koljaa, ranskanperunoita,
aiolia ja grillattua sitruunaa.
Breaded haddock, french fries, aioli and grilled lemon.
BBQ RIBS 24,00 (G,L)
BBQ-maustetut porsaanribsit, kimchi-salaattia,
rosmariiniperunoita sekä paahdettua maissia.
BBQ pork ribs, kimchi slaw, rosemary potatoes
with roasted corn.
BEEF FILLET 34,00 (G,L)
Naudan sisäfilettä, paahdettua fenkolia ja perunaa,
parsaa sekä savustettua valkosipulitimjamivoita.
Beef terderloin with roasted fennel and potatoes,
asparagus, smoked garlic-thyme butter.
DOUBLE CHEESEBURGER
24,00 (G,L + VEGAN AVAILABLE)

Kaksi suomalaisesta naudanlihasta valmistettua pihviä,
cheddar-juustoa, suolakurkkua, sipulia, pihvitomaattia
ja paprikamajoneesia Bretzel-sämpylän välissä.
Tarjoillaan ranskalaisten perunoiden kanssa.
Bretzel bun, 2 x Finnish beef patty, cheddar cheese,
pickles, onion, steak tomato and paprika mayonnaise.
Served with french fries.

PACCHERI & BURRATA
18,0O (VEGAN AVAILABLE)

Paccheri-pastaa tomaattikastikkeessa, burratajuustoa,
tuoretta basilikaa ja paahdettuja pinjansiemeniä.
Paccheri Pasta in tomato sauce, burrata cheese,
fresh basil leaves and roasted pine nuts.

PIZZA
Napolilaiseen tyyliin valmistettua pizzaa, jossa
käsin tehty 48 h kohotettu pizzapohja.
Less is more… Tomaattikastike valmistuu vain
kolmesta ainesosasta: autenttisista italialaisista
San Marzano -tomaateista, basilikasta
ja Extra Virgin -oliiviöljystä...
”Napolilainen pizza on pyöreä, reunoilta
kohonnutta ja keskeltä pehmeää ja maukasta”
***
Neapolitan style pizza with 48 h raised pizza base.
The pizza in Naples is round, rise on the edges
and soft and tasty in the middle.

ROSSANA 21,00

Käsintehtyä punajuurihummusta, tuoretta pinaattia,
Camembert-juustoa, tuoretta mozzarellaa
sekä paahdettuja saksanpähkinöitä.
Tomato sauce, Fior di Latte mozzarella,
fresh mushrooms, marinated artichokes,
parmesan flakes and parsley.

CAPRICCIOSA 21,00

Rucolan tomaattikastiketta, Fior di Latte -mozzarellaa,
tuoreita herkkusieniä, marinoituja artisokansydämiä,
artesaaniparmesaanilastuja sekä persijaöljyä
Tomato sauce, Fior di Latte mozzarella,
fresh mushrooms, marinated artichokes,
parmesan flakes and parsley.

All preparations from the pizza base to the
filling creams are done in our own kitchen.
Tomato sauce is made from just three ingredients:
authentic Italian San Marzano tomatoes,
basil and Extra Virgin olive oil.

GLUTEN-FREE AND VEGAN PIZZAS ON REQUEST.
ASK THE WAITER FOR MORE INFORMATION.

BURRATA 21,00

JÄLKIRUOAT / DESSERTS

Rucolan tomaattikastiketta, burratajuustoa,
anjovista, käsintehtyä basilikacremeä,
kirsikkatomaatteja sekä merisuolahiutaleita.
Tomato sauce, cherry tomatoes, anchovies,
basil creme, burrata cheese and sea salt flakes.

VIOLETTA 21,00

Fior di Latte -mozzarellajuustoa, käsintehtyä
punakaalicremeä, lämminsavulohta, tuoretta
mozzarellaa, raastettua sitruunankuorta
sekä merisuolahiutaleita.
Fior di Latte mozzarella, red gabbage creme,
warm smoked salmon, fresh mozzarella,
lemon zest and sea salt flakes.

RUCOLA 21,00

Rucolan tomaattikastiketta, Fior di Latte
-mozzarellajuustoa, 16 kk kypsytettyä parmankinkkua, tuoretta rucolaa sekä tuoretta mozzarellaa.
Tomato sauce, Fior di Latte mozzarella,
Parma ham aged 16 months, fresh rocket
and mozzarella cheese.

VESUVIO 21,00

Rucolan tomaattikastiketta, Fior di Latte
-mozzarellajuustoa, mausteista ’nduja- salamia,
uunissa paistettua kananmunaa, parmesaanijuustoa
sekä tuoretta mozzarellaa
Tomato sauce, Fior di Latte mozzarella,
spicy ´nduja salami, parmesan
and mozzarella cheese and egg.

VALMISTAMME PYYNNÖSTÄ MYÖS
GLUTEENITTOMAT JA VEGAANISET PIZZAT,
KYSY LISÄÄ TARJOILIJALTA.

CAKE OF THE DAY 9,00

Valikoima Sunborn Bakeryn kakkuja,
kysy lisää tarjoilijalta.
A selection of cakes from our Sunborn Bakery,
ask the waiter for more information.

RHUBARB PANNACOTTA 10,00 (G)
Raparperipannacottaa, paahdettua valkosuklaata
ja kauden tuoreita marjoja.
Rhubarb pannacotta served with
roasted white chocolate and fresh berries.
LIMONCELLO SORBET 10,00 (M)
Limoncello - sorbettia ja tilkka kuohuviiniä
Limoncello sorbet and a splash of sparkling wine
ICE CREAM SCOOP 5,00

Kysy lisää valikoimastamme tarjoilijalta.
Ask the waiter for selection.

LAPSILLE:
KAIKKI LISTAN ANNOKSET –50

%

FOR KIDS:
ALL THE DISHES FROM THE MENU –50

%

