ALKURUOKIA / STARTERS

Ylikypsää karitsan kylkeä, parsaa, vuohenjuustovaahtoa ja sipulia
Tender cooked lamb belly with asparagus, goat cheese foam
and onion
12€

Paahdettu nauristartar, kyssäkaalia ja karhunlaukkamajoneesia
Roasted turnip tartar with kohlrabi and ramsons mayonnaise
12€

Vuohenjuustosalaattia, parsaa ja saksanpähkinää
Goat cheese salad with asparagus and walnuts
12€/16€*

Perinteistä savulohikeittoa
Traditional smoked salmon soup
12€/16€*

* Kuun perinteisiä annoksia
Kuu’s traditional dishes
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PÄÄRUOKIA / MAIN COURSES
Haudutettua kuhaa, varhaiskasviksia ja savustettua voikastiketta
Poached pike perch wíth early season vegetables and smoked
butter sauce
28€
Grillattua ja glaseerattua kananpojan rintaa, haudutettua fenkolia,
myskikurpitsaa ja kanalientä
Grilled and glazed chicken breast with fennel, butternut squash
and chicken jus
28€
Paahdettua ja pikkelöityä myskikurpitsaa, tattaria ja naurista
Roasted and pickled butternut squash with buckwheat and turnip
22€
Paistettua maksaa, puolukkaa ja pekonikastiketta
Pan fried liver with lingonberries and bacon sauce
20€ *
Poron ulkofileetä, selleripyreetä, sieniä ja mustaherukkakastiketta
Reindeer fillet with celeriac puree, mushrooms and black currant sauce
33€ *

* Kuun perinteisiä annoksia
Kuu’s traditional dishes
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JÄLKIRUOKIA / DESSERTS

Mustikkapiiras, valkosuklaata ja kuusenkerkkäjäätelöä
Blueberry pie with white chocolate and spruce tip ice cream
11€

Kahvi- ja suklaabavaroise ja passionhedelmää
Coffee and chocolate bavaroise with fresh passion fruit and sorbet
11€

Mantelikakkua, mascaparponevaahtoa ja koivunmahlaa
Almond cake with mascarpone cream and birch sap
11€

Valikoima kotimaisia juustoja ja talon hilloketta
Selection of local cheese with house compote
11€
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MENUT 4 RUOKALAJIA
Kuu menu 54€
Perinteistä savulohikeittoa
Traditional smoked salmon soup
Poron ulkofileetä, selleripyreetä, sieniä ja mustaherukkakastiketta
Reindeer fillet with celeriac puree, mushrooms and black currant sauce
Kotimaista juustoa
Local cheese
Mantelikakkua, mascaparponevaahtoa ja koivunmahlaa
Almond cake with mascarpone cream and birch sap
Helsinki menu 48€
Ylikypsää karitsan kylkeä, parsaa, vuohenjuustovaahtoa ja sipulia
Tender cooked lamb belly with asparagus, goat cheese foam
and onion
Haudutettua kuhaa, varhaiskasviksia ja savustettua voikastiketta
Poached pike perch wíth early season vegetables and smoked
butter sauce
Kotimaista juustoa
Local cheese
Mustikkapiiras, valkosuklaata ja kuusenkerkkäjäätelöä
Blueberry pie with white chocolate and spruce tip ice cream
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Chef’s menu 50€
Paahdettu nauristartar, kyssäkaalia ja karhunlaukkamajoneesia
Roasted turnip tartar with kohlrabi and ramsons mayonnaise
Grillattua ja glaseerattua kananpojan rintaa, haudutettua fenkolia,
myskikurpitsaa ja kanalientä
Grilled and glazed chicken breast with fennel, butternut squash
and chicken jus
Kotimaista juustoa
Local cheese
Kahvi- ja suklaabavaroise ja passionhedelmää
Coffee and chocolate bavaroise with fresh passion fruit and sorbet

Pyrimme huomioimaan allergiat ja ruoka-ainerajoitteet mahdollisuuksien
ja ennakkotilausten mukaisesti. Huomioittehan, että annoksemme saattavat sisältää
pähkinää ja muita allergeeneja.
We will do our best to accommodate dietary requirements and food allergies
informed in advance. Please note, that there might be nuts or traces of nuts and
allergens in portions.
Ravintola Kuu
Töölönkatu 27
00260 HKI
puh. +358 9 2709 0973
ravintola@ravintolakuu.fi
www.ravintolakuu.fi
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