Ravintola Saariston Menuehdotukset Klippanilla 2022
Kun saavut laivalla Helsinkiin, näet kaupungin parhaimmillaan; valkoisena, raikkaana ja täynnä
odotuksia. Saman näköalan ja tunnelman koet Eteläsataman edustalla Ravintola Saaristossa, joka on
yksi Helsingin näyttävimpiä ja perinteikkäimpiä ravintoloita. Klippanin luodolla sijaitseva valkoinen
jugend-huvila valmistui jo v.1899. Saariston ruokalista tarjoaa kesän parhaita skandinaavisia makuja
ja ruokailun lomassa voi nauttia upeista maisemista niin merelle kuin kaupungin keskustaan.

Menu Klippan 72,00 (listahinta 74,80)






Samettinen mustajuurikeitto, suolattu porkkana ja yrttisalaatti L,G
Saariston skagen, paahdettu jyväleipä, sitrussalaatti ja pikkelikurkku L,(G)
Glaseerattu ankanrinta, Hasselbackan punajuuri ja tatti-portviinikastike L,(G)
Tummasuklaamousse, akvaviittimehustetut marjat ja mustikkainen rocky road L,(G)

Menu Meri 67,00 (listahinta 68,90)




Skandinaavisia tuulahduksia, valikoima Saariston keittiön parhaita makuja
Yrttivoissa paahdettu merisiika, kauden kesävihannekset ja kurkku-tuorejuustokastike L,G
Karviaismarja crème brûlée, minttu-mustikkasalaatti ja sitruspraliinisorbetti (L,G)

Menu Luoto 55,00 (listahinta 56,70)




Samettinen mustajuurikeitto, suolattu porkkana ja yrttisalaatti L,G
Madeirassa haudutettu häränposki, kesän naattijuurekset ja karhunlaukkabearnaise (L,G)
Tyrni-juustokakku, käpyhillogranola ja muscat-kreemi L

Vegaaninen Menu 52,00




Grillattu kesäkaali, poltettu etikkaretikka, yrttimajoneesi ja takapihan yrtit M
Tiristetty sieniperuna ja punajuurijugurtti, kaalipesto ja savustettu munakoisokreemi M
Tummasuklaamousse ja akvaviittimehustetut marjat M
Mikäli kyseessä olisi kasvisruokavalio (ei vegaaninen), voi valikoida saman jälkiruoan kuin muu ryhmä.

L = laktoositon  G = gluteeniton  (L/G) = saatavana laktoosittomana/gluteenittomana  M = maidoton

o
o
o

Ruokarajoitteet ja allergiat huomioimme mielellämme ennakkoilmoituksesta.
Menuhinnat ovat voimassa, kun koko seurue valitsee ennakkoon saman menun.
Hinnat sisältävät arvonlisäveron sekä ryhmäalennuksen.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Yhteysvenemaksu
Ravintolalaskullenne lisätään automaattisesti yhteysvenemaksu 6,70/hlö (meno-paluu).
Ulkopuolisen yrittäjän yhteysvene liikennöi Saariston laiturista, joka sijaitsee Olympia-terminaalin
eteläpuolella (Ehrenströmintie). Yhteysvene liikennöi Ravintola Saariston aukioloaikoina 20 minuutin
välein; tasalta, 20 min yli ja 20 min vaille.
Lyhyt merimatka kestää vain pari minuuttia. Jos pöytävarauksesi on esimerkiksi klo 18.00, saavut
klo 18.00 lähtevällä veneellä.

Kesäjuhlat parhaissa merimaisemissa Helsingin paraatipaikalla
Klippanin luodolla sijaitseva Ravintola Saaristo tarjoaa ainutlaatuiset puitteet kahden henkilön
romanttisesta illallisesta yli 400 henkilön yksityistilaisuuksiin. Upeilla merimaisemilla ympäröityä
ravintolasalia täydentävät tanssilattia, baari ja kolme ulkoterassia.
Saariston 3D-virtuaalikuvat ja pohjapiirros: https://www.ravintolasaaristo.fi/tilat-ja-kuvat.html
Video: https://www.instagram.com/p/BGVhvHiL6f4/?taken-by=asravintolat
Karttasijainti: https://www.ravintolasaaristo.fi/yhteystiedot.html
Katso tarkemmat aukiolotiedot kotisivuilta www.ravintolasaaristo.fi

Tervetuloa Saaristoon Klippanille!

2 Oikeudet muutoksiin pidätetään. – Suomalaista perheyrittäjyyttä jo yli 25 vuoden ajan

