Suomi

ALKURUOAT

KEITTIÖN TERVEHDYS
Olemme koonneet vieraillemme kattavan valikoiman pohjoisen
makuja – luvassa on arktista makujuhlaa, tulta ja tunnelmaa.
Keittiömme lämmössä syntyvät annokset tulvivat aitoja,
puhtaita makuja ja lappilaisia raaka-aineita. Three Elves
ja keittiönväki toivottavat sinut lämpimästi tervetulleeksi
nauttimaan ja viihtymään.

MERILOHITARTAR
G, L

10,30 €

Kylmäsavustettua merilohta, täyteläistä
tillikreemiä, yrttiöljyä.

GRATINOITUA AHVENTA
G, L

15,50 €

Tomaatilla ja parmesanjuustolla gratinoitua
ahventa. Muhennettua maa-artisokkaa, keittiön
omaa rapulientä.

TALON SALAATTI
G, L

7,50 €

Rapeaa salaattia, kurkkua, paprikaa,
sitruunavinaigrettea ja paahdettuja pähkinöitä.

LAPTAPAS G, VL
Lappilainen tapas-lautanen tarjoaa
läpileikkauksen menuumme: riimiporoa;
tomaatilla ja parmesanjuustolla
gratinoitua ahventa; röstiperunaa crème
fraîchella, hillotulla sipulilla ja mädillä.
Lappilaista leipäjuustoa, lakkakastiketta
ja marinoituja sieniä.

LAPIN RÖSTIPERUNAT
G, L

19,50 €

Tryffeliöljyssä paistettuja Lapin röstiperunoita
slaavilaissävytteisten lisukkeiden kera. Crème
fraîchea, hillottua sipulia, mätiä.

Annostelu 1:lle, 2:lle tai 4:lle
19,50 € / hlö

G = gluteeniton L = laktoositon VL = vähälaktoosinen

MAA-ARTISOKKAKEITTO
G, L

9,20 €

Kuohkeankermaista maa-artisokkakeittoa,
yrttiöljyä.

PÄÄRUOAT

GRILLATTUA HÄRKÄÄ
G, VL

33,50 €

Grillattu härän sisäfile 150g, konjakkikermakastiketta, perunagratiinia ja talon
kasviksia. Perunoita hunnuttaa täyteläinen,
juustoinen gratiini.

PORON PAAHTOPAISTIA
G

33,50 €

Poron paahtopaistia, mustaherukkapunaviinikastiketta, talon kasviksia ja
perunagratiinia.

Suoraan puuhiiligrillistä!

POROBURGER

20,90 €

Talon omaa poropihviä, sipulihilloketta, maustekurkkua, salaattia, tomaattia, cheddarjuustoa ja
Lapin puikulaperunaranskalaisia.
Santa Claus Holiday Villagen klassikko!

PARILOITUA KANAA

21,90 €

Pariloitua kananpoikaa, bearnaisekastiketta,
talon kasviksia ja puikulaperunaranskalaisia.
Paikallinen erikoisuus! Herkulliset ranskalaiset
valmistetaan aidosta Lapin puikulaperunasta.

Erityistoiveita?
Huomioimme mielellämme erityisruokavaliot, kysythän tarvittaessa apua henkilökunnaltamme.

PAAHDETTUA SIIKAA


22,50 €

Paahdettua siikaa, herkkusienikohokas, talon
kasviksia, tomaattitahnaa aurinkokuivatuista
tomaateista ja rapulientä.

LOIMUTETTUA MERILOHTA
G
27,50 €
Loimutettua merilohta, sienimuhennosta,
tryffelillä maustettuja perunakvenellejä,
talon kasviksia.
Keittiön bravuuri – Valmistetaan aidolla
puuhiiligrillillä!

EXTRA-DIPIT

GRATINOITUA KESÄKURPITSAA
G, VL
20,80 €

AURAJUUSTO,
TALON TULINEN
tai VALKOSIPULI
1,50 €

Tomaatilla ja parmesanjuustolla gratinoitua
kesäkurpitsaa, tryffelimaustettuja perunakvenellejä, talon kasviksia ja yrttiöljyä.
Kasvisvaihtoehto
G = gluteeniton L = laktoositon VL = vähälaktoosinen

JÄLKIRUOAT

PIPARKAKKUJÄÄDYKE

6,90 €

Jouluinen piparkakkujäädyke
mansikkakastikkeella.
Three Elves’ suosikki!

SUKLAAFONDUE VL
Keittiön omaa täyteläisen herkullista
suklaakastiketta, tuoreita pohjoisen
marjoja, raikkaita hedelmiä ja pehmeitä
vaahtokarkkeja.
Suosittelemme seurueille!

Annostelu 1:lle, 2:lle tai 4:lle
10,60 € / 21,20 € / 42,40 €

JUUSTOKAKKU
Juustokakkua, tuoreita marjoja,
mansikkakastiketta.

8,50 €

LASTEN ANNOKSET
KEITTIÖTONTUN KANALAUTANEN  9,90 €
Paneroituja broilerin fileitä, ranskalaisia, kurkkua ja
majoneesia.

SUKLAAFONDANT VL 

9,50 €

Suklaafondant, tuorejuustovaahtoa,
vadelmajäädykettä, tuoreita marjoja ja
mansikkakastiketta.

METSÄTONTUN KALAEVÄS L
Merilohta, ranskalaisia, kurkkua ja majoneesia.

SAUNATONTUN NAKKIHERKKU L
Nakkeja, ranskalaisia, kurkkua ja majoneesia.

TARTE TATIN

11,90 €

11,50 €

Klassinen omenapiiras vaniljakastikeella.

G = gluteeniton L = laktoositon VL = vähälaktoosinen

9,90 €

#threeelvesrestaurant

