Alkuruoat
1. Friteerattu vuohenjuusto (L) .....................………………..…………….…………………………..... 9,90
Friteerattu vuohenjuustokiekko, salaattia ja sitruunavinegrettiä

2. Kana-caesarsalaatti (VL) …………….…….…….…………………..…....….. pieni 10,90 / iso 13,90
Broilerin rintafileetä, salaattia, Caesar-kastiketta, parmesaania ja leipäkrutonkeja

3. Lohikeitto, kermainen (L, G) ………………….…….………..……….………... pieni 9,90 / iso 12,90
4. Savuporokeitto, kermainen (L,G) ..…………...………………………………. pieni 9,90 / iso 12,90
5. Kantarellikeitto, kermainen (L, G) ……………….…………………….…….. pieni 9,50 / iso 11,90
6. Vihersalaatti (L,G) …………………………………………………………………………………………………. 4,90
Kastikevaihtoehdot: sitruunavinegretti, vadelmavinegretti, balsamico, Caesar-kastike tai oliiviöljy

Pääruoat
7. Tunturijärven kala (L, G)…..………………………………………………………....…………………..….. 21,50
Kermaviilikastiketta, sipulia ja duchesseperunaa

8. Poronkäristys (L, G) ...……………………….………………….………………………………….………..... 22,50
Perunamuusia, valkosipulisuolakurkkua ja puolukkahilloa

9. Poromiehen pihvi 150g (L, G) .………............……..……………………….………..……………….. 28,50
Poron ulkofileetä, salvia-mustaherukkakastiketta ja aurajuustoperunaa, kasviksia

Tuplapihvi ………………………………….………………….. 41,00
10. Tundrean pihvi 150g (L, G) ……………………………………………………………..…..….……….... 32,00
Pariloitu härän sisäfileepihvi, talon maustevoita, punaviinikastiketta, grillitomaatti ja
duchesseperunaa

Tuplapihvi ……………………………….………………...… 50,00
11. Talon grillipihvi 150g (L, G) ........................................................................................... 20,50
Pariloitu härän ulkofileepihvi, talon maustevoita ja pippurikastiketta, maalaisranskanperunoita,
maissia ja kasviksia

Tuplapihvi ……………………….………………………….... 31,00
12. Tundrean Luxus poroburger (L) …………………………..………………………………………… 15,00
Poro-pekonipihvi, cheddarjuustoa, salaattia, valkosipulisuolakurkkua,
paholaisenhilloa tai sweet chili- majoneesia ja maalaisranskanperunoita

13. Grillilautanen (VL)............................................................................................................. 13,50
Paneroituja kanafileitä, mozzarellatikkuja, cheddarjalapenoja, sipulirenkaita ja
maalaisranskanperunoita

Lisäkevaihtoehdot: maalaisranskanperunat, perunamuhennos, duchesseperuna, aurajuustoperunat, pasta,
salaatti, riisi, gluteeniton pasta
L = laktoositon, VL = vähälaktoosinen, G = gluteeniton (valmistustiloissa on käsitelty gluteenipitoisia tuotteita)

Pastat
14. Puutarhurin pasta (L)...................................................................................................... 12,50
Tuorepastaa, kermaista pinaatti-basilikakastiketta ja parmesanjuustoa

15. Poropiian pasta (L).......................................................................................................... 13,50
Tuorepastaa, kermaista lämminsavupororouhe-kastiketta ja parmesanjuustoa

Pizzat
16. Arctic sea (VL)…………….. ………………………………………………..…………………………………... 12,50
Tomaattikastiketta, mozzarellajuustoa, kylmäsavulohta, katkarapuja, sipulia ja rucolaa

17. The Boss (VL) …………………………………….…………..………………………………………………...... 12,50
Creme fraichea, mozzarellajuustoa, savuporoa, vuohenjuustoa, puolukoita ja rucolaa

18. Daydreams (VL) …………………………………………………………………………………………………. 12,00
Tomaattikastiketta, mozzarellajuustoa, kinkkua, salamia, ananasta ja sipulia

19. Chicken thief (VL) .……………………………………..……………………………………..... 12,00
Tomaattikastiketta, mozzarellajuustoa, broilerinfileetä, tuoretta tomaattia, parmesanjuustoa ja
oreganoa sekä aurinkokuivattua tomaattia

20. Omavalintainen pitsa (3 täytettä).…………………………………………………………….…….. 13,00
Täytevaihtoehdot: kinkku, salami, ananas, sipuli, broilerin filee, tuore tomaatti, parmesanjuusto,
herkkusieni, tonnikala, jalapeno, kylmäsavulohi, katkarapu, rucola, vuohenjuusto, savuporo, kapris,
oliivi, aurinkokuivattu tomaatti

Jälkiruoat
21. Vanhanajan vaniljajäätelö (VL, G)…..………………………………………………………….……..... 4,50
Kastikevaihtoehdot: kinuski, suklaa, mansikka, salmiakki
Suosittelemme aikuiseen makuun: jäätelö + 2 cl Kahlua-kahvilikööriä ja suklaapapuja… 6,90

22. Lapin leipäjuusto (G).........................……………………..…………………………………………....... 9,90
Pannulla paistettua leipäjuustoa, kaneli-kermakastiketta ja hillahilloa

23. Suklaafondant (L, G) ………....………..........................………...............…………………….…...... 8,50
Suklaafondant suoraan uunista, tarjoillaan vanhanajan vaniljajäätelön kera

24. Hillankukka (VL) ............................................................................................................... 11,90
Lehikäiskuppi täytettynä hillahillolla ja hilloilla, kinuskikastiketta ja kermavaahtoa

Lisäkevaihtoehdot: maalaisranskanperunat, perunamuhennos, duchesseperuna, aurajuustoperunat, pasta,
salaatti, riisi, gluteeniton pasta
L = laktoositon, VL = vähälaktoosinen, G = gluteeniton (valmistustiloissa on käsitelty gluteenipitoisia tuotteita).
Lisätietoa tarjoiltavista annoksista sekä allergioita ja intoleransseja aiheuttavista aineista ja tuotteista saa henkilökunnalta (EUasetus 1169/2011))

