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MENU 
 

    
   Keittiömestarin suositusmenut I, II ja III     s. 1 
 

   Alkuun / hiukopalaksi           s. 2 
 

   Pääruoat / blinit, pelmenit, keitot, salaatit s. 3 
 

   Pääruoat / kala, liha, vege   s. 4 
 

   Pääruoat / burgerit & frittiherkut  s. 5 
 

   Jälkiruoat     s. 6 
 

 
Tarjoilijamme toimittaa pyynnöstänne 

erillisen lastenlistan! 

 
Kala-aterioissa käyttämämme muikku, ahven ja kuha ovat villikalaa ja lähtöisin 

Saimaasta sekä lähivesistöistä. Merilohemme tulee pakastamattomana ja tuoreena 
Norjan vuonoilta, kirjolohi suomalaisista kasvattamoista. 

 
Liha-aterioissa käytämme vain suomalaisia tuoreraaka-aineita. 

 
Kaikki ruoka-annoksemme ovat laktoosittomia. 

 
Useimmat ruoka-annoksemme valmistamme pyynnöstä gluteenittomista aineksista ja 

erillisin välinein, mutta täydellistä gluteenittomuutta emme pienistä keittiötiloistamme 
johtuen pysty takaamaan. Myöskään kala-allergikoille emme voi tuotteitamme suositella, 

koska keittiössämme käsitellään kalaa todella paljon. 
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MENU I  -  48,80 € 
 

Blini 
muikunmädillä, smetanalla, maustekurkulla, punasipulilla (L, pyydettäessä G) 

 

Voissa paistetut rukiiset Saimaan muikut 
pottumuusilla, voisilmällä ja salaatilla (L) 

TAI lihaisa pääruokavaihtoehto: 

Grillattua porsaan BBQ-filettä (L, pyydettäessä G) 
muhevaa ulkofilettä Nuotan grillistä, maustevoi, maalaisranskalaiset, grillivihannekset 

 

Nuotan vanilja-lime pannacotta (L, G) 
 
 

MENU II  - 50,40 € 
 

”Toast Skagen” Nuotan tapaan (L, pyydettäessä G) 
 

Leppäsavulohta Nuotan Savustamosta 
savulohimedaljonki, pottumuusi, korvasienikastike, salaatti (L, pyydettäessä G) 

TAI lihaisa pääruokavaihtoehto: 
Grillattua porsaan BBQ-filettä (L, pyydettäessä G) 

muhevaa ulkofilettä Nuotan grillistä, maustevoi, maalaisranskalaiset, grillivihannekset 
 

Jäätelöannos mansikoilla ja kermalla (L, pyydettäessä G) 

 
MENU III  -  66,20 € 

 

Nuotan raikas alkusalaatti (L, pyydettäessä G) 
 

Pelmenit (L) 
 

Saimaan saalista (L, pyydettäessä G) 
voissa paistettua ahven- tai kuhafilettä, tillivoiperunat, 

korvasienikastike, paahdetut kasvikset 
TAI lihaisa pääruokavaihtoehto, vain ennakkotilauksesta: 

Nuotan pippuripihvi (L, pyydettäessä G) 
Härän sisäfile chateaubriand, salaisen reseptin klassikkokastike, valkosipuliperunat, 

pariloidut kasvikset 
 

Belgialainen vohveli (L) 
mansikoilla, jäätelöllä ja kermavaahdolla 
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ALKUUN / HIUKOPALAKSI 
 

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

 
 

• raikas vihannessalaatti 7,80 
• alkusalaatti Nuotan savustamon leppäsavulohella 11,20 

• alkusalaatti jokiravun pyrstöillä 13,20 

 
Blini alkuruokana Nuotan perinnereseptillä (L, pyydettäessä G) 

 
 

 *** blinit myös ateriakoossa pääruokalistalla *** 
 

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

• maustekurkulla tai metsäsienisalaatilla 13,80 

• Nuotan Savustamon leppäsavulohella tai Puumalan kylmäsavulohiskagenilla 

15,20 

• kirjolohenmädillä tai jokiravunpyrstöillä 15,20 

• muikunmädillä 16,80 

 
”Toast Skagen” Nuotan tapaan (L, pyydettäessä G) 13,80 

Puumalan kylmäsavulohiskagenia, muikunmätiä, mallasleipää 
 

Maistelupäre, alkuruoka kahdelle - makuja Saimaalta ja lähimetsistä 
(L, pyydettäessä G) 32,20 

Puumalan kylmäsavulohiskagenia, haaparouskusalaattia, savumuikkua, leppäsvulohta, 
paahdettua mallasleipää, muikunmätiä ja smetanaa 

 
Pelmenit lihatäytteellä (L) 11,80 

kirkastetulla voilla, smetanalla, punasipulilla, yrtti 

 
Kermainen merilohikeitto (L, pyydettäessä G) 11,80 

 
Nuotan korvasienikeitto (L, pyydettäessä G) 12,20 

 
Nippu savumuikkuja Nuotan savustamolta (L, pyydettäessä G) 9,80 
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PÄÄRUOAT / blinit, pelmenit, keitot 
 

Bliniateriat Nuotan perinnereseptillä (L, pyydettäessä G*) 
 
 

*** blinit löydät myös alkuruokalistalta *** 
 

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

• Maustekurkulla tai metsäsienisalaatilla 21,80 

• Nuotan Savustamon leppäsavulohella tai Puumalan kylmäsavulohiskagenilla 

24,80 

• Kirjolohenmädillä tai jokiravunpyrstöillä 24,80 

Muikunmädillä 28,20 
 

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

 
PELMENIT JA KEITOT, ateriakoossa 

 

Pelmenit kalkkunatäytteellä (L) 16,80 
kirkastetulla voilla, smetanalla ja punasipulilla 

 
Korvasienikeitto (L, pyydettäessä G) 19,80 

lämmintä hapanjuurileipää 
 

Kermainen merilohikeitto  (L, pyydettäessä G) 18,80 
kirjolohenmäti-smetanalisukkeella, 

lämmintä mallasleipää 

 
SALAATTIATERIAT (L, pyydettäessä G) 

 

Raikas vegaaninen vihannessalaatti 16,80 
 
 

Salaatti Nuotan savustamon leppäsavulohesta 21,80 
 
 

Salaatti jokiravun pyrstöillä 23,80 
 
 

Nuotansalaatti 27,80 
legendaarinen annos kalaisia makuja monipuolisesti Nuotan keittiöstä 
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PÄÄRUOAT / kala ja liha 
 

Voissa paistetut rukiiset Saimaan muikut  (L, pyydettäessä G) 23,80 
pottumuusilla, voisilmällä ja salaatilla 

 
Nuotan Savustamon savumuikut  (L, pyydettäessä G) 21,80 

tilli-voiperunat,salaatti 
 

Maistelupäre - makuja Saimaalta ja lähimetsistä (L, pyyd. G) 32,20 
Puumalan kylmäsavulohiskagenia, haaparouskusalaattia, savumuikkua, leppäsvulohta, 

paahdettua mallasleipää, muikunmätiä ja smetanaa 
 

Saimaan saalista (L, pyydettäessä G) 33,80 
voissa paistettua ahven- tai kuhafilettä, tillivoiperunat, 

korvasienikastike, paahdetut kasvikset 
 

Leppäsavulohta Nuotan Savustamosta (L, pyydettäessä G) 26,80 
Savulohimedaljonki, pottumuusi, korvasienikastike, salaatti 

 

Täytetty lehtipihvi (L, pyydettäessä G) 26,80 
porsaan ulkofileestä, kylmässavulohiskagenilla täytettynä, 

maalaisranskalaiset, grillivihannekset 
 

Nuotanleike (L) 27,80 
Leivitetty porsaanfileleike korvasienikastike, grillivihannekset, maalaisranskalaiset 

 

Grillattua porsaan BBQ-filettä (L, pyydettäessä G) 26,80 
Muhevaa ulkofilettä, maustevoi, maalaisranskalaiset, grillivihannekset 

 
Nuotan vegaani-pannupihvit (M, V) 24,80 

maalaisranskalaiset, grillivihannekset, paholaisen hillo 
 

Vain ennakkotilauksesta: 
Nuotan pippuripihvi  (L) 39,80 

Härän sisäfile chateaubriand, salaisen reseptin klassikkokastike, valkosipuliperunat, 
pariloidut kasvikset 
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BURGER -ANNOKSET 
Burgereissa vakiona rapea jääsalaatti, maustekurkku, tomaatti, 

pikkelöity punasipuli ja Nuotan hampurilaiskastike. 
 

Burgerit saatavana myös gluteenittomalla sämpylällä 2 euron lisähintaan. 
 

Nuotan juustoburger  (L) 16,80 
naudan lihaa 120 g, cheddar, maalaisranskalaiset, dippi 

 

Nuotan savulohiburger  (L) 19,80 
leppäsavulohta Nuotan savustamosta, paneroidut sipulirenkaat, 

remoulade, maalaisranskalaiset, dippi 
 

Metsästäjän burger (L) 21,80 
naudan lihaa 120 g, korvasienikastike, 

paneroidut sipulirenkaat, pekonit, maalaisranskalaiset, dippi 
 

Rantaburger Special (L) 23,80 
naudan lihaa 240 g, Cheddarit, pekonit, sipulirenkaat, maalaisranskalaiset, dippi 

 

VEGE-burger  (M, V) 19,80 
Nuotan vegaaninen pannupihvi, paneroidut sipulirenkaat, vage-majoneesi,paholaisenhillo 

maalaisranskalaiset, dippi 
 

Dippivaihtoehdot (L) 
BBQ, Valkosipuli, Chipotle-ranch, vegaaninen tillimajoneesi 

 
 

FRITTIHERKUT 
 

Maalaisranskalaiset, dippi  (L, pyydettäessä G) 8,80 
  

Frittimuikut  (L, saatavana myös G) 12,80 
 valkosipulidippi, sitruuna, tilli 

 

Fish´n Chips frittimuikuilla (L, pyydettäessä G) 16,80 
valkosipulidippi, sitruuna 

 

Paneroidut sipulirenkaat maalaisranskalaisilla  (L) 16,80 
 valkosipulidippi 

 

Dippivaihtoehdot (L) 
BBQ, Valkosipuli, Chipotle-ranch, vegaaninen tillimajoneesi 
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JÄLKIRUOAT 

 

Nuotan vanilja-lime pannacotta mansikoilla (L, G) 8,20 
 

Jäätelö & kastike tai hillo (saatavana L, M, V) 
• yksi pallo 4,80 

• kaksi palloa 6,80 
 

Nuotan jäätelöannos 9,80 
mansikoilla, kermavaahdolla ja kastikkeella 

 
Jäätelövaihtoehdot: 

vanilja (L, G), toffee (L, G, V, M), suklaa (VL, G), mansikka (VL, G), mangomeloni (L, G) 

 
Kastikevaihtoehdot: 

kinuski (G) tai suklaa (M, G) 
 
 

Belgialainen vohveli  (L) 
 

tomusokeri & kastike 7,20 
 

mansikkahillo & kerma 7,80 
 

mansikat & jäätelö 8,80 
 

mansikat & kerma & jäätelö 9,80 
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LAPSILLE 
 

Maalaisranskalaiset  (M, V, pyydettäessä G) 5,80 
 

Nakit ja ranskalaiset  (L, pyydettäessä G) 8,20 
 

Kananuggetit (L) 8,80 
 

Kermainen lohikeitto (L, pyydettäessä G) 9,80 
 

Pelmenit (L) 9,80 
 

Lasten juustoburger & ranskalaiset (L) 11,80 
 

Nakit ja muusi (L, pyydettäessä G) 9,80 
 

Paistetut muikut ja muusi (L) 13,80 
 

Possun lehtipihvi ja ranskanperunat (L, pyydettäessä G) 13,80 
 

Lasten savulohi muusilla tai ranskalaisilla (L, pyydettäessä G) 13,80 
 
 
 
 
 


