
Menu / Meny 
 

Smoked Salmon Soup – 13 / 18  

Lämminsavulohta, kirjolohen mätiä ja voissa paistettua saaristolaisleipää 

Varmrökt lax, regnbågsforellrom och smörstekt skärgårdsbröd 

Airisto Fish `n Chips – 22,80 

Olutpaneroitua kuhaa, ranskalaisia, hernepyreetä, sitruunaa ja tartarmajoneesia 

Ölpanerad gös, fransk potatis, ärtpuré, citron och tartarmajonnäs 

 

Burgerit / Burgare 

Airisto Burger – 22,80 

Grillattu 180g naudan jauhelihapihvi, Monterey Jack-juustoa, pikkelöityä punasipulia,  
myrttisen maustekurkkua, puolikuivattua tomaattia, salaattia ja aiolia prezelsämpylän välissä sekä ranskalaisia  

(pihvi kypsennetään automaattisesti mediumiksi) 

Grillad 180g nötbiff, Monterey Jack-ost, picklad rödlök, halvtorkade tomater, parmesanmajonnäs, sallad och 
limeaioli i en prezelsemla samt fransk potatis (biffen kommer automatiskt som medium) 

Chicken Burger – 22,80 

Rapeaa kanaa, pikkelöityä punasipulia, puolikuivattua tomaattia, parmesaanimajoneesia, salaattia ja limeaiolia 
prezelsämpylän välissä sekä ranskalaisia 

Krispig kyckling, picklad rödlök, halvtorkade tomater, parmesanmajonnäs, sallad och limeaioli i en prezelsemla 
samt fransk potatis 

Falafel Burger – 21,80 

Itsetehty falafelpihvi, pikkelöityä punasipulia, myrttisen suolakurkkua, puolikuivattua tomaattia, punajuurihummusta, 
ja salaattia prezelsämpylän välissä sekä ranskalaisia 

Självgjord falafelbiff, picklad rödlök, saltgurka, halvtorkade tomater, rödbetshummus och sallad i en prezelsemla 
samt fransk potatis 

 

Grillistä / Från grillen 

Minute Steak – 23,50 

Ohueksi nuijittu 160g Black Angus-pihvi, kauden kasviksia, kirsikkatomaattia, valkosipulia, ranskalaisia sekä 
valitsemasi maustevoi (paahdettu valkosipulivoi, savupaprikavoi tai grillivoi) 

Tunnslagen 160g Black Angus-biff, säsongens grönsaker, körsbärstomater, vitlök, fransk potatis samt ditt val av 
kryddsmör (rostat vitlökssmör, rökpaprikasmör eller grillsmör) 

Grilled Salmon – 27,80 

160g grillattua lohta, kauden kasviksia, uusia perunoita, hollandaisea, kirsikkatomaattia, valkosipulia ja sitruunaa 

160g grillad lax, säsongens grönsaker, nypotatis, hollandaise, körsbärstomater, vitlök och citron 

H
uom

. A
nnokset saattavat sisältää pähkinäjälkiä, kala saattaa sisältää ruotoja. Keittiössä on kontam

inaatioriski kalaan sekä gluteeniin. 



Salaatit / Sallader 

Feta Salad – 18,80 

Sydänsalaattia, fetamoussea, tomaattia, kurkkua, marjoja, punajuurihummusta, pinjansiemenvoita, 
hunajapaahdettuja saksanpähkinöitä sekä talon focaccialeipää (saatavana myös falafelpihvillä) 

Hjärtsallad, fetamousse, tomat, gurka, bär, rödbetshummus, pinjenötsmör, honungsrostade valnötter  
samt husets focaccia (även tillgänglig med falafelbiff) 

Grilled Salmon Salad – 19,80 

grillattua lohta, sydänsalaattia, tomaattia, kurkkua, pinjansiemenvoita, parsaa, marjoja, hunajapaahdettuja 
saksanpähkinöitä sekä talon focaccialeipää (saatavana myös rapealla kanalla) 

grillad lax, hjärtsallad, tomat, gurka, pinjenötsmör, sparris, bär, honungsrostade valnötter  
samt husets focaccia (även tillgänglig med krispig kyckling) 

 

Lapsille / För barnen 

Kids’ Burger – 11,80 

Grillattu 90g pihvi, Monterey Jack-juustoa, puolikuivattua tomaattia ja majoneesia briossisämpylän välissä  
sekä ranskalaisia (pihvi kypsennetään automaattisesti kypsäksi) 

Grillad 90g biff, Monterey Jack-ost, halvtorkade tomater och majonnäs i en briochesemla samt fransk potatis 
(biffen kommer automatiskt som well-done) 

Kids’ Minute Steak – 13,20 

Ohueksi nuijittu 100g Black Angus-pihvi, ranskalaiset sekä grillivoi 

Tunnslagen 100g Black Angus-biff, fransk potatis och grillsmör 

Kids’ Fish `n Chips – 12,80 

Olutpaneroitua kuhaa, ranskalaisia, sitruunaa ja tartarmajoneesia 

Ölpanerad gös, fransk potatis, citron och tartarmajonnäs 

 

Jälkiruoka / Dessert 

Kysy päivän valikoima tarjoilijalta 

Be servitören om dagens urval 


