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ALKUUN
Villiyrttipesto-ohratto (V, L) 8,80
uunipaahdettua yrttijuuresta, kaura-fraiche, vegaaninen ”parmesan”

Leppäsavustettuja Saimaan muikkuja (L, pyydettäessä G) 7,80
parilapaahdettua mallasleipää, piparjuurivaahtoa

Kermainen leppäsavulohikeitto (L, pyydettäessä G) 10,80
oman savustamon lohesta, sahramilla ja valkoviinillä aateloituna

Korvasieni-kylmäsavuporokeitto (L, pyydettäessä G) 11,80
Tartar ”vorschmack” (L, pyydettäessä G) 16,80
raastettua naudan sisäfilettä, anjovista, munakeltuainen, sipulia, kaprista
lisukkeena uunipaahdettua yrttipunajuurta, maustekurkkua ja smetanaa

Toast Saimaa (L, pyydettäessä G) 13,80
parilapaahdettua leipää, Puumalan kylmäsavukirjolohimoussea, muikunmätiä

Nuotan maistelupäre – juhlava lajitelma makuja Nuotan keittiöstä
Alkuruoka kahdelle tai pääruoka yhdelle
(L, pyydettäessä G) 39,60
parilapaahdettua mallasleipää, Puumalan kylmäsavukirjolohimoussea, muikunmätiä,
jokiravunpyrstöjä, haaparouskusalaattia, leppäsavukirjolohta, kylmäsavuporomoussea,
smetanaa, punasipulia

Blini alkuruokana Nuotan perinnereseptillä (L, pyydettäessä G)
*** bliniannokset myös ateriakoossa pääruokalistalla ***
smetana, punasipuli, maustekurkku, hunaja ja yrtti sisältyvät kaikkiin bliniannoksiin
•

221017

metsäsienisalaatilla tai Nuotan Savustamon leppäsavulohella 13,80
• Puumalan kylmäsavulohimoussella tai jokiravunpyrstöillä14,80
• muikunmädillä 17,80

PÄÄRUOAT – BLINIT JA KALAT
*** Leipäbuffet sisältyy hintaan ***
Blinit ateriakoossa Nuotan perinnereseptillä (L, pyydettäessä G)
*** bliniannokset löydät myös alkuruokalistalta ***
smetana, punasipuli, maustekurkku, hunaja ja yrtti sisältyvät kaikkiin bliniannoksiin
•

metsäsienisalaatilla tai Nuotan Savustamon leppäsavulohella 23,80
• Puumalan kylmäsavulohiskagenilla tai jokiravunpyrstöillä 25,80
• muikunmädillä 28,80

Nuotan maistelupäre – juhlava lajitelma makuja Nuotan keittiöstä
annos saatavana myös alkuruokana kahdelle, (L, pyydettäessä G) 39,60
parilapaahdettua mallasleipää, Puumalan kylmäsavukirjolohimoussea, muikunmätiä,
jokiravunpyrstöjä, haaparouskusalaattia, leppäsavulohta, kylmäsavuporomoussea,
smetanaa, punasipulia

Kermainen leppäsavulohikeitto Nuotan tapaan (L, pyydettäessä G) 18,80
sahramilla ja valkoviinillä aateloituna, oman savustamon lohesta,
lisukkeena parilapaahdettua mallasleipää ja kirjolohenmäti-smetanalisuke

Korvasieni-kylmäsavuporokeitto (L, pyydettäessä G) 18,80
lisukkeena parilapaahdettua hapanjuurileipää

Saimaan muikut – rukiisina voissa paistettuina tai leppäsavustettuina (L) 23,80
pottumuusi voisilmällä, tillikreemi, mummonkurkut

Leppäsavulohta Nuotan Savustamosta (L, pyydettäessä G) 26,80
muheva savulohimedaljonki, tillivoiperunat, korvasienikastike, paahdetut kasvikset

Saimaan saalista (L, pyydettäessä G) 34,60
ahven-, kuha- tai siikafilettä voissa paistettuna, villiyrttipesto-ohrattoa tai tillivoiperunaa,
korvasienikastike, paahdetut kasvikset
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PÄÄRUOAT – VEGE, KANA, LIHA
*** Leipäbuffet sisältyy hintaan ***
Villiyrttipesto-ohratto (L, V) 22,80
uunipaahdettua yrttijuuresta, kaura fraiche, vegaaninen ”parmesan”

Nuotan vegaani-pannupihvit (L, V) 24,50
lohkoperunat, paahdetut kasvikset, kaura-fraiche

Nuotan pippuripihvi ”klassiseen tapaan” (180g) (L, pyydettäessä G) 39,80
härän sisäfile chateaubriand, salaisen reseptin klassikkokastike,
(gluteeniton versio on punaviinikastikkeella), lohkoperunat, paahdetut kasvikset

”Coq au vin” Nuotan tapaan (L, M, pyydettäessä G) 24,80
pitkään punaviinissä ja mausteissa haudutettua kanan reisilihaa,
villiyrttipesto-ohrattoa tai pottumuusia, paahdetut kasvikset

Karitsan potka (L, pyydettäessä G) 32,80
yrttiperunapyre, paahdetut kasvikset

JÄLKIRUOAT
Pannacotta Nuotan tapaan (L, G) 8,80
Talon vaihtuva juustokakku (L, G), 8,80
Karinan rahkainen raparperipiiras (L) 9,80
oman pihan raparperista, vaniljajäätelön ja hillon kera

Belgialainen vohveli (L) 9,80
jäätelöllä, kermalla ja hillolla

Jäätelö & kastike tai hillo (saatavana L, M, V)
• normi 4,40
• iso 6,80
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LAPSILLE
*** Leipä-buffet sisältyy hintaan ***
Ranskanperunat (M, V, pyydettäessä G) 5,80
Nakit ja ranskalaiset tai muusi (L, pyydettäessä G) 7,80
Paistetut muikut ja muusi (L) 11,80
mummonkurkut ja tomaattia

Savulohi ja muusi tai ranskalaiset (L, pyydettäessä G) 12,80
mummonkurkut ja tomaattia

Lasten Pippuripihvi naudan sisäfileestä 90 g (L, pyydettäessä G) 15,80
härän sisäfile chateaubriand, salaisen reseptin klassikkokastike,
(gluteeniton versio ilman kastiketta), ranskanperunat, tomaattia ja kurkkua
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KEITTIÖMESTARIN SUOSITUKSET

NUOTTA MENU - (L) 44,40 €
Kermainen lohikeitto
sahramilla ja valkoviinillä aateloituna
Saimaan muikut,
rukiisina voissa paistettuina tai leppäsavustettuina
pottumuusi voisilmällä, tillikreemi, mummonkurkut

Belgialainen vohveli
jäätelöllä, kermalla ja hillolla

VEERAN MENU - (L) 45,40 €
Blini haaparouskusalaatilla
lisukkeena maustekurkku, punasipuli, smetana
Lohta Nuotan Savustamosta
Muheva 200 g:n leppäsavulohimedaljonki, tillivoiperuna,
korvasienikastike, paahdetut kasvikset

Jäätelö & kastike tai hillo
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WILLIMIEHEN MENU - (L) 60,40 €
Korvasieni-kylmäsavuporokeitto
Nuotan pippuripihvi chateaubriand 180 g
Härän sisäfile chateaubriand, salaisen reseptin klassikkokastike, lohkoperunat,
paahdetut kasvikset

Pannacotta Nuotan tapaan

SAIMAA MENU - (L) 75,00 €
”Toast Saimaa”
Puumalan kylmäsavukirjolohimousse, muikunmäti

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

Saimaan saalista
Voissa paistettua ahven-, kuha- tai siikafilettä, villiyrttipesto-ohratto,
korvasienikastike, paahdetut kasvikset

Karinan rahkainen raparperipiiras
oman pihan raparperista, vaniljajäätelön ja hillon kera
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LAUANTAIBRUNSSI (& -LOUNAS)
*** Tarjolla lauantaisin klo 12–16 ***

BLINIBUFFET RUNSAIN LISUKKEIN (L) 34,80 €
Lapset ja nuoret yli 5–15 v 2 €/ikävuosi
Buffet pöydästä:
Raikkaita juomia ja smoothieita
(brunssikuohari Freixenet Gordon Negro Brut 5,40 €/lasi)
Salaatteja, hedelmiä
Pulleat blinit Nuotan perinnereseptillä ja lukuisin täyttein
Vaihtuvat jälkiruokaleivokset

SUNNUNTAIBRUNSSI (& -LOUNAS)
*** Tarjolla sunnuntaisin klo 13–16 ***

SAIMAA- & SAARISTOLAISPÖYTÄ (L) 39,80 €
Lapset ja nuoret yli 5–15 v 2 €/ikävuosi
Buffet pöydästä:
• Raikkaita juomia ja smoothieita
(brunssikuohari Freixenet Gordon Negro Brut 5,40 €/lasi)
Salaatteja, hedelmiä
Höyryävää keittoa
Herkkuja Saimaalta, mereltä ja lähisaarista
Lämmin ruoka sekä kalaisaan että lihaisaan makuun
Vaihtuvat jälkiruokaleivokset

Myös á la carte -lista käytössä brunssien aikana.

