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Puutarhurin pirteitä salaatteja,
valitse näistä kaksi yht. 3,80 €/hlö

Puutarhurin pirteää vihersalaattia
Nautiskelijan tomaattinen sipulikimara
Piian kesäkurpitsasalaattia
Kasvimaan tuoreraastesalaattia
Isomummun hölskykurkut
Raikasta retikkasalaattia
Ryytimaan yrttisalaattia
Viherpeukalon kukkivaa salaattia
Herkuttele kevyemmin salaateilla, yht. 4,30 €/hlö
Juustoista pekoni-sikurisalaattia
Kesäistä palvikinkkusalaattia
Isännän savukalasalaattia
Maukasta mustajuurisalaattia
Keskiyön auringon kanasalaattia
Perinteistä perunasalaattia
Savulihaa salaattipedillä
Wanhan ajan sienisalaattia

Makupalojen ystäville, mukana seuraa keitinpottuja 4,90 € / hlö
Kesäpöydän silliherkkuja: -matjessilliä –sinappisilliä –sipulisilliä
Silakkamestarin parhaita: -katajanmarjasilakkaa –tillisilakkaa
–sipulisilakkaa
Piparjuuritäytteisiä graavilohirullia
Kylmäsavustettua lohta
Kermaista kalamureketta
Paahtopaisti on parasta
Härkä karpaasia
Erämiehen savuporo-karpalohyytelöä
Emännän parempi juurespaté
Alkusoppaa, 4,80€/ hlö
Tulinen Nokkoskeitto
Kesäinen perunasipulikeitto
Samettinen juureskeitto
Keväinen korvasienikeitto
Pääruokia
Maukkaiden patojen äärellä, 9,80 € / hlö
Perinteistä karjalanpaistia
Metsämiehen käristehärkää
Poromiehen käristystä
Kasvisherkkuja 9,80 € / hlö
Metsäsienipyöryköitä
Kahden herneen paté
Pirtin piian kasvispata

Juhlapäivän parempia kalaherkkuja, 11,90 € / hlö
Sinapilla höystettyä savukalaa
Kapteenin parempia lohirullia
Kalastajan verkoista kauden kalaa kermassa haudutettuna
Ravustus alkaa heinäkuun lopussa –kysy tarjousta
rapujuhlista...
Parasta pöytään, 11,90 € / hlö
Paisti on parasta, makuina:
porterpaistia
patapaistia
linnapaistia
paahtopaistia
Mustan everstin Viinihärkää
Ylikypsää porsaanpaistia pippurikastikkeessa
Grillattua kananrintaa, kyytipojaksi vahvero-, karpalo-, tai
hapankerma
Villiyrttipaahdettua porsaanfileetä sipulipedillä
Särvintä, valitse näistä kaksi, yhteensä 3,30 € / hlö
Tilliperunoita
Kermapottuja
Pottuhaudikkaita
Paahtopottuja
Kaurattoa
Juuresmuhennosta
Gratinoituja juureksia
Karamellisoidut juureksia
Grillattuja kauden kasviksia
Kuullotettua mustajuurta

Kastikkeita 1,20 € / hlö
Sienikastike
Punaviinikastike
Pippurikermakastike
Kylmä villiyrttikastike (kalalle)
Jälkimakiaa, 4,80 € / hlö
Keväistä raparperihyytelöä mesiangervovaahdolla
Kesäistä mansikkajuustokakkua horsmankukkasiirapilla
Kermainen hyydyke luonnon antimista ja kukista
Täytekakkuja jokaisen makuun, 4,80 € / hlö
Kermaista kakkua, makuina:
- mansikka
- vadelma
- mustikka
- lakka
- puolukka
Suklaakakku, sacherkakku,
prinsessakakku, kinuskikakku, tyrnikakku tai käpykakku
Juustokakkua, makuina:
- mansikka
- vanilja
- valkosuklaa
- suklaarouhe
Oma menuihin sisältyy:
- Alkoholittomat kotijuomat: jäävesi, kotikalja, mehu
- Pirtin uunista Pirtin leipää ja kunnon voita
- Pirtin makoisa salaattikastike , villiyrttisalaattiöljy
Minimitilaus 20 henkilöä ja minimiveloitus 775 €, joka sisältää:
kattaus Pirtillä (lautaset, aterimet, lasit), pöytäliinat,servetit,
tarjoilun sekä Pirtin vuokran 3h, lisätunnit veloitus erikseen

PIRTILTÄ VOI MYÖS TILATA KAKKUJA JA
VOILEIPÄKAKKUJA
Voileipäkakkuja 5,00 € / hlö
lohikakku
savuporokakku
kasviskakku
juustokakku
savukinkkukakku
Suolaisia hyydykekakkuja 4,20 € / hlö
Savuporo
Lohi
Caviart ja sipuli

TEEMME HÄÄKAKUT TOIVEIDESI MUKAAN, KYSY ERI
TEEMOJA JA KORISTELUVAIHTOEHTOJA. LUOMME
KANSSASI JUURI SINUN TOIVEIDESI MUKAISEN KAKUN
TÄRKEÄÄ PÄIVÄÄSI VARTEN!
Sovimme myös kakkumaisteluita tarpeen mukaan.
Pirtillä on anniskelulupa, joten kauttamme voit tilata myös
juomat, niin kuohuvat kuin viinit, oluet ja siiderit juhliisi.
Tervetuloa viettämään unohtumaton juhla Pohjoisella
Pirtillä!

Kaikki menut ovat Luonnonhelmassa.fi omaisuutta eikä niitä saa kopioida eikä luvatta käyttää.
Pidätämme kaikki oikeudet muutoksiin.

