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ALKUUN 
 

Blini Nuotan perinnereseptillä (L, pyydettäessä G) 
(blinit löydät myös pääruokalistalta) 

smetana, punasipuli, maustekurkku ja hunaja sisältyvät kaikkiin bliniannoksiin 
 

• Maustekurkulla tai metsäsienisalaatilla tai savulohella tai savumuikkumoussella  12,50 

• Kirjolohenmädillä tai jokiravun pyrstöillä tai Puumalan kylmäsavulohella  14,50 

• Muikunmädillä  16,50 

 
Muikkukukko (L) 8,50 

Sirkan Leipomon lämpöistä muikkukukkoa, punasipulin ja smetanan kera 
 

Tartar ”vorschmack” Nuotan tapaan (L, pyydettäessä G) 15,50 
raastettua naudan sisäfilettä, anjovista, munakeltuainen, sipulia, kaprista 
lisukkeena uunipaahdettua yrttipunajuurta, maustekurkkua ja smetanaa 

 
Toast Skagen Nuotan tapaan (L, pyydettäessä G) 12,50 

Jokiravun pyrstöjä, Puumalan kylmäsavukirjolohta, ym. 
 

Saariston eväspäre (L, pyydettäessä G) 16,50 
Puumalan kylmäsavukirjolohta, savumuikkumousse, haaparouskusalaatti, talon mallasleipää 

 
Siperian pelmenit lihatäytteellä (L) 9,50 

kirkastetulla voilla, smetanalla, punasipulilla, yrtti 

 
Kermainen merilohikeitto (L, pyydettäessä G)  10,50 

 
Nuotan suppilovahvero-kylmäsavuporokeitto 

(L, pyydettäessä G) 11,50 
 

Talon alkusalaatit, (M, pyydettäessä G)   
Nuotan vinaigretten, krutongin ja pikkelöidyn punasipulin kera 

• Raikas vihannessalaatti 6,50 
• Savulohisalaatti oman savustamon savulohesta 10,50 

• Salaatti jokiravun pyrstöillä ja Puumalan kylmäsavulohella 13,50 
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PÄÄRUOAT / blinit, salaatit, sienet, pelmenit, ohratto 
 

*** Leipä-buffet Nuotan uunista sisältyy hintaan *** 
 
 

Bliniateriat Nuotan perinnereseptillä (L, pyydettäessä G) 
(blinit löydät myös alkuruokalistalta) 

 
smetana, punasipuli, maustekurkku, hunaja ja yrtti sisältyvät kaikkiin bliniannoksiin 

 

• Maustekurkulla  19,50 

• Haaparouskusalaatilla tai savulohella tai savumuikkumoussella  23,50 

• Kirjolohenmädillä tai jokiravun pyrstöillä tai Puumalan kylmäsavulohella  25,50 

Muikunmädillä  28,50 
 

Voit valita bliniateriasi myös kahdella päätäytteellä, jolloin aterian 
hinnoittelu menee korkeamman täytehinnan mukaan. 

 
 
 

Suppilovahvero-kylmäsavuporokeitto (L, pyydettäessä G) 18,50 
lämmintä talon hapanjuurileipää 

 
Siperian pelmenit lihatäytteellä (L) 15,50 
kirkastetulla voilla, smetanalla ja punasipulilla 

 
Villiyrttipesto-ohratto (L, pyynnöstä V) 23,50 

uunipaahdettua yrttipunajuurta, vaahdotettua smetanaa 
 

Nuotan vegaani-pannupihvit (M, V) 22,50 
lohkoperunat, paahdetut kasvikset, yrttinen vegemajoneesi 
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PÄÄRUOAT / kala 
*** Leipä-buffet Nuotan uunista sisältyy hintaan *** 

 
Nuotan Savustamon lohisalaatti  (L, pyydettäessä G) 21,50 

Nuotan vinaigretten, krutongin, 
tillikreemin ja pikkelöidyn punasipulin kera 

 
Kermainen merilohikeitto  (L, pyydettäessä G) 17,50 

kirjolohenmäti-smetanalisukkeella, 
lämmintä talon mallasleipää 

 
Voissa paistetut rukiiset Saimaan muikut  (L) 21,50 

pottumuusilla ja voisilmällä, 
mummonkurkut ja tillikreemi 

 

Nuotan Savustamon savumuikut  (L, pyydettäessä G) 19,50 
tilli-voiperunat, mummonkurkkuja, 
hunajalla maustettua dijonsinappia 

 
Kalastajan siikaleipä Nuotan tapaan  (L) 24,50 

voissa paistettua siikaa pariloidulla leivällä 
valkoviini-kirjolohenmätikastikkeella, mummonkurkut 

 
Saimaan saalista (n 200 g)  (L, pyydettäessä G) 32,50 

voissa paistettua ahven- tai kuhafilettä, villiyrttipesto-ohratto, 
voi-valkoviinikastike, paahdetut kasvikset 

 
Lohta Nuotan Savustamosta (n. 200 g)  (L, pyydettäessä G) 25,50 
Savulohimedaljonki, pottumuusi, kahvilla aateloitu suppilovahverokastike, 

paahdetut kasvikset 
 

Voissa paistetut lohimedaljongit (n. 220 g)  (L, pyydettäessä G) 27,50 
Tillivoiperunat, mummonkurkut, tillikreemi 

   
 

 



 

 

 
 

PÄÄRUOAT / liha ja maksa 
*** Leipä-buffet Nuotan uunista sisältyy hintaan *** 

 

 
Riistakäristys pottumuusilla  (L, pyydettäessä G) 21,50 

puolukkaa ja maustekurkkua 
 

Metsästäjän leipä  (L) 21,50 
paneroitu naudan ulkofileleike pariloidulla leivällä sienikastikkeella 

pekoni-sienikäriste, piparjuurta, mummonkurkut 
 

Maksaa ja sieniä (L, pyydettäessä G) 24,50 
naudan maksaa, pottumuusi, sieni-pekoni-sipulikäriste, 

punaviinikastike, puolukkaa 
 

Täytetty lehtipihvi (L, pyydettäessä G) 27,50 
naudan ulkofileestä, kylmäsavuporomousse, 

uuniperuna, paahdetut kasvikset 
 

”Noisetit” filet mignon 180 g (L, pyydettäessä G) 38,50 
Härän sisäfilettä, punaviinikastike, valkosipuliperunat, 

uunipaahdettua yrttipunajuurta 
 

Nuotan pippuripihvi chateaubriand 180 g  (L, pyydettäessä G) 38,50 
Härän sisäfile chateaubriand, salaisen reseptin klassikkokastike, 

(gluteeniton versio on punaviinikastikkeella), lohkoperunat, 
pariloitu tomaatti
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JÄLKIRUOAT 

 
Mustikka-tartaletti (L) 9,50 

suklaaganache, marinoitu mustikka 
 

Paneroitu camembert (VL) 9,50 
lakkahillolla 

 
Sesongin makujen mukaan vaihtuva kakkuannos (L) 8,50 

Nuotan uunista, jäätelön ja kastikkeen kera 
 

Belgialainen vohveli  (saatavana L, M) 
• jäätelö, mansikkahillo, kerma 8,50 
• jäätelö, lakkahillo, kerma 10,50 

 
Jäätelö & kastike tai hillo (saatavana L, M, V) 

• yksi pallo 3,50 
• kaksi palloa 5,50 

• Nuotan jäätelöannos 9,50 
 

Jäätelövaihtoehdot 
vanilja (L, G) 

toffee (G, V, M) 
suklaa (VL, G) 

vaihtuva maku - tiedustele tarjoilijalta 
 

Kastikevaihtoehdot 
kinuski (G) tai suklaa (M, G) 

 
Hillovaihtoehdot (M, G) 

lakka tai mansikka 
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LAPSILLE 
 

*** Leipä-buffet Nuotan uunista sisältyy hintaan *** 
 

Ranskanperunat  (M, V, pyydettäessä G) 5,50 
 

Nakit ja ranskalaiset  (L, pyydettäessä G) 8,50 
 

Kermainen lohikeitto (L, pyydettäessä G) 8,50 
 

Pelmenit (L) 8,50 
 

Paistetut muikut ja muusi (L) 12,50 
mummonkurkut ja tomaattia 

 
Paistettu lohimedaljonki ja muusi (L, pyydettäessä G) 12,50 

mummonkurkut ja tomaattia 
 

Naudan lehtipihvi ja ranskanperunat (M, pyydettäessä G) 14,50 
mummonkurkut ja tomaattia 

 

Lasten pippuripihvi filet mignon (L, pyydettäessä G) 16,50 
100 g härän sisäfilettä, dijonkastike, maalaisranskalaiset, tomaattia 
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KEITTIÖMESTARI TAINA SOINISEN MENU-SUOSITUKSET 

 
MENU I  -  (L) 48,50 € 

 

Blini 
haaparouskusalaatilla, smetanalla, maustekurkulla, punasipulilla, hunajalla 

 

Lohta Nuotan Savustamosta   
Muheva 200 g:n savulohimedaljonki, pottumuusi, kahvilla aateloitu 

suppilovahverokastike, paahdetut kasvikset 
 

Belgialainen vohveli 
lakkahillolla, jäätelöllä ja kermalla 

 
 
 
 

MENU II  -  (L) 55,50 € 
 

Kermainen merilohikeitto 
 

Nuotan pippuripihvi chateaubriand 180 g 
Härän sisäfile chateaubriand, salaisen reseptin klassikkokastike, 

lohkoperunat, pariloitu tomaatti 
 

Sesongin kakkuannos 
Nuotan uunista jäätelön ja kastikkeen kera 

 
MENU III  -  (L) 73,50 € 

 

Saariston eväs 
Puumalan kylmäsavukirjolohta, savumuikkumousse, haaparouskusalaatti, mallasleipää 

 

Tartar ”vorschmack” Nuotan tapaan 
Raastettua naudan sisäfilettä, anjovista, munakeltuainen, sipulia, kaprista 
lisukkeena uunipaahdettua yrttipunajuurta, maustekurkkua ja smetanaa 

 

Saimaan saalista (n 200 g) 
Voissa paistettua ahven- tai kuhafilettä, villiyrttipesto-ohratto, 

voi-valkoviinikastike, paahdetut kasvikset 
 

Mustikka-tartaletti 
Suklaaganache, marinoitu mustikka 


