
Svarte Rudolf
À la Carte

Alkuruoat

1. Svarten valkosipuli-etanat (L,G*) 9,70
Paahdettua pekonia sekä laivan leipää

2. Saariston Toast Skagen (L) 10,90
Graavattua lohta, smetanamoussea sekä kirjolohen mätiä saaristolaisleivällä

3. Rapupannu (L,G*) 10,40
Yrtti-chilivoissa pariloituja jättikatkaravun pyrstöjä sekä laivan leipää

4. Savuporo-juustokeitto (L,G*) 9,90/14,90
Kermainen pippurijuustolla maustettu savuporokeitto
sekä paahdettua saaristolaisleipää

5. Caesar-salaatti 9,90/14,90
Pariloitua broileria (FIN), savustettua lohta TAI jättikatkaravun pyrstöjä,
rapeaa romainesalaattia, caesar-kastiketta, parmesaania sekä krutonkeja

6. Laivan valkosipulileivät (L) 5,50
Paahdettua laivan leipää sekä pestoa

7. Artisokkarisottoa & pariloitua poron fileetä (L,G) 11,90
Tryffelillä maustettua täyteläistä risottoa, artisokan sydämiä
sekä pariloitua poron ulkofileetä(FIN)



Pääruoat

7. Pariloitua lohta (L,G) 24,50
Yrttimuusia, kauden kasviksia sekä tilli-voikastiketta

8. Päivän kalaa (L,G) 24,50
Pariloitua kalaa, sieni-perunapaistosta, kauden kasviksia
sekä suppilovahverokastiketta

9. Paistetut silakat (L) 14,90
Yrttimuusia, smetanavaahtoa, mummonkurkkuja sekä sokeroituja karpaloita

10. Broileria sekä Cafe de Paris -risottoa (L,G) 20,90
Pariloitua broileria, täyteläistä Cafe de Paris –risottoa sekä kauden kasviksia 

11. Härkää Cafe de Paris (L,G) 29,80
Härän sisäfileepihvi 175g(BRA), yrtti-perunakakku, kauden kasviksia
sekä Cafe de Paris -kastiketta

12. Pippuripihvi (L,G) 29,80
Härän sisäfileepihvi 175g(BRA), kolmen pippurin kastike, laivan perunoita
sekä kauden kasviksia

13. Suppilovahvero-tryffelirisotto (L,G) 16,50
Tryffeliöljyllä maustettu, täyteläinen suppilovahverorisotto sekä parmesaania

14. Svarte Rudolfin Surf & Turf (L,G) 25,90
Pariloitua härän ulkofileetä 175g(BRA), chili-voiperunoita, punaviinikastiketta,
kauden kasviksia sekä pariloituja jättikatkaravun pyrstöjä

15. Svarte Rudolfin poronfilee (L,G) 32,80
Pariloitua poron ulkofileetä(FIN), yrtti-perunakakku, kauden kasviksia
sekä tummaa mustaherukkakastiketta

15. Laivan burger (L,G*) 15,90
Pariloitu naudan jauhelihapihvi 175g(BRA) TAI pariloitua broileria, cheddar-juustoa,
laivan kurkkumajoneesia, rapeaa salaattia, tomaattia, suolakurkkua ja marinoitua
punasipulia paahdetun sämpylän välissä sekä maalaisranskalaisia

16. Savulohipasta (L) 14,90
Tagliatellepastaa kermaisessa savulohikastikkeessa sekä parmesaania



17.  Savuporopasta (L) 15,90
Tagliatellepastaa täyteläisessä savuporo-tuorejuustokastikkeessa sekä parmesaania

18. Päivän kasvisruoka 14,50
Vaihtuva kasvisruoka, kysy lisää tarjoilijalta!

Lapsille

22. Paistettua lohta (L,G) 8,50
Perunamuusia, kurkkumajoneesia sekä salaattia

23. Lasten lihapullat (L) 8,50
Svarten lihapullat (FIN) sekä tagliatellepastaa tomaattikastikkeessa

24. Lasten lehtipihvi (L,G) 9,50
Pariloitu härän ulkofileepihvi (BRA), maalaisranskalaisia, yrttivoita,
salaattia sekä kurkkumajoneesia

Jälkiruoat

25. Svarten suklaakakku (L) 8,50
Suussa sulavaa suklaakakkua, mansikkakastiketta sekä vaniljajäätelöä

27. Mustikkainen Creme brülee (L,G) 8,90
Mustikalla maustettu kermainen brülee sekä marjoja

28. Minttu-suklaaparfait (L,G) 8,90
Täyteläinen minttu-suklaajäädyke sekä mansikkakastiketta ja marjoja

29. Kaura-omenapaistos (L) 7,90
Lämmin vaniljalla maustettu kaura-omenapaistos sekä vaniljajäätelöä

28. Svarten jäätelöannos  (L*,G) 6,90
Valitsemaasi jäätelöä tai sorbettia sekä mansikka- suklaa- tai kinuskikastiketta



Svarten klassikot

Paistetut silakat (L) 14,90
Yrttimuusia, smetanavaahtoa, mummonkurkkuja sekä sokeroituja karpaloita

Wienerleike (L) 16,50
Leivitetty 175g porsaan ulkofileeleike(GER), yrttimuusia sekä kauden kasviksia

Aurapihvi (L,G) 29,80
Härän sisäfileepihvi 175g(BRA), laivan perunoita, kauden kasviksia, punaviinikastiketta
sekä paistettua aurajuustoa

Grillipihvi (L,G) 23,90
Härän ulkofileepihvi 175g(BRA), maalaisranskalaisia, kauden kasviksia sekä yrttivoita

L = laktoositon, G = gluteeniton, G* = saatavana myös gluteenittomana, L* = saatavana myös 
laktoosittomana


