
A la Carte

Aaltonen  45 €
Rosmariinigraavattua siikaa ja paahdettua punajuurta, piparjuurikermaa
Poron sisäpaistia puikulaperunaa ja punaviinisipulia katajanmarjakastike
Omenakaurapaistos ja talon vaniljajäätelöä, tähtianis-siirappi

Pirkanmaa 42 €
Kermainen kielitartar, näkkileipää ja yrttisalaattia maustekurkkurelissi
Haudutettua nieriää palsternakkapyreetä pinaattia ja jokirapukastike
Suklaakakkua rommikirsikkkaa ja kahvijäätelöä

Kasvis 38 €
Poltettua kaalikeittoa ja paistettuja sieniä ja friteerattua lehtikaalta
Ohratto paahdetusta kurpitsasta, salviavoita , paahdettuja pähkinöitä paistettua tattia
Paahdettuvalkosuklaamousse, financier leivos ja mustikkasorbet

Klubimenu 30 €
Päivittäin vaihtuva 3 ruokalajin menu

Menuun lisäksi

välijuusto + 5 €

juustovalikoima +9 €

Valikoima kotimaisia juustoja ja hillokeita 15 €

 



Salaatti. Tervasiirapilla valeltua palviporsasta, omenasalaattia. Metsäsienisalaatti
Sinappisilliä. Tequila graavattu lohi. Kermainen Sitruuna-Katkarapu salaatti

Leipävalikoima ja voita

Maustepippuriliemessä haudutettua häränrintaa, hunajapalsternakkaa ja imelletty perunaloora

Maustekakkua ja glögi-jäädyke

Rosolli punajuurikermaa, Italian salaatti, Sienisalaatti
Silliä, Graavia lohta piparjuurikastiketta, Perunaa
Lihapatee mustaherukkahyytelöä

Lanttulaatikko, Porkkanalaatikko, Perunalaatikko
Kinkkua, Herneitä, Luumua, sinappia

Limppua ja voita

Joulutorttu ja kahvi / Tee tai Piparkakku puolukka rahka

Välimerellinen joulupöytä 30 €

Vihreää salaattia ja sinappikananmunakastike. Rosollia ja kermaa
Valkosipulisilakka. Lämminsavustettua lohta. Tartar kastiketta
Naudankieltä ja piparjuurta. Keitetyt perunat

Saltimbocca  Paijan tilan porsaasta. Salviakastike. Lanttuhauta

Joulutorttu ja kahvi (vai olisiko kanelitiramisu)

Poron paistia ja kuusen havusiirappia. Lohipastrami. Kylmäsavusiika
Kanelinen omena Waldorffsalaatti. Neillikkaista karpalosilliä
Paahdettu kurpitsa salaatti ja ruusunmarjavinegrette. Palsternakka-peruna salaatti
Leipävalikoima ja voita

Saksanhirven lapaa timjami-valkosipulikermaperuna

Suklaakakkua ja rommikirsikoita ja kahvikermaa

Perinteinen Joulupöytä 30 €

Talvibuffee 35

Juhlava Joulu 45 €



 

Tarjoamme keskeisellä paikalla Tampereen ydinkeskustassa herkullisen paikan ruokailla ennen 
teatteria tai konserttia. Puutarhakadulta on kätevä matka jokaiseen Tampereen kulttuuriseen 
kohteeseen, jotka ympäri vuoden tarjoavat mielenkiintoista ja korkeatasoista ohjelmaa. 
Teatterimenu tarjoillaan nopeasti ja jouhevasti Suomalaisen Klubin ravintolan tilavissa tiloissa.

Salaatti pirkanmaalaisella juustolla
(Salaatteja, paprikaa, tomaattia, juustoa)

Salaatti marinoiduista kaaleista
(Valkokaalia, parsakaalia, kukkakaalia, salaatinkastiketta)

Nizzan salaatti tamperelaisittain
(Herneitä, salaatteja, kananmunaa, punasipulia, graavattua lohta)

Teijan tuoreet leivät ja Heikkilän tilan voita

Haudutettua lohta, keitettyjä perunoita, tillikastiketta ja voilla kiillotettuja kasviksia

Kahvi / tee ja pikkumakea

Vaihtoehtoisesti pääruokana
Porsaan fileetä, Jaloviina*-kastiketta, keitettyjä perunoita ja voilla kiillotettuja kasviksia
Kokonaisuuden hinta 17 €

Molemmat pääruuat tarjolla, kokonaisuuden hinta 19 €/ hlö

Minimilaskutus buffeille 30 hlö, ruokailuaika 1 tunti. Pienemmille ryhmille räätälöityjä menuja.

Teatterimenu 15


