ANTIPASTI

ANTIPASTI ALL’ITALIANA | 10.00 | 15.50
Italialaisia leikkeleitä, mozzarellajuustoa, marinoituja kasviksia ja Rodolfon leipää
Italian platter of cold cuts with mozzarella cheese, marinated vegetables and Rodolfo’s bread
ZUPPA DI GIORNO | 10.50 | 16.00
Päivän keitto
Soup of the day
PANE CON PESTO | 7.00
Talon valkosipulileipää ja pesto-jougurttikastiketta
Homemade garlic bread with pesto-yoghurt sauce
INSALATA MISTA | 5.00
Vihreää salaattia, marinoituja kasviksia
ja parmesanjuustoa
Green salad and marinated vegetables with parmesan cheese
LUMACHE ALL’ AGLIO | 10.50
Etanoita (6kpl) valkosipulivoissa, vaaleaa leipää – tilattaessa myös gorgonzolajuustoa
Escargots pan (6pcs) with garlic butter and bread - add gorgonzola cheese if wanted
CARPACCIO DI MANZO | 10.00
Riimihärkää, tryffelimajoneesia ja parmesaania
Beef carpaccio with truffle mayonnaise and parmesan cheese
COZZE DELLA CASA | 9.50 | 16.00
Tuoreita sinisimpukoita talon tapaan, limeaiolia, paahdettuja perunoita ja Rodolfon leipää
Fresh mussels of the house with lime aioli, roasted potatoes and Rodolfo’s bread

PIZZE

RUSTICA CON GRANA | 12.00
Tuoretomaattikastiketta, mozzarellaa, basilikaa ja parmesaania
Fresh tomato sauce, mozzarella cheese, basil and parmesan cheese
VEGETARIANA | 14.00
Tuoretomaattikastiketta, juustoa, marinoituja kasviksia, artisokkaa, vuohenjuustoa, pinjansiemeniä ja
rucolaa
Fresh tomato sauce, cheese, marinated vegetables, artichokes, goat cheese, pine nuts and arugula
CAPRIOLO | 15.50
Tuoretomaattikastiketta, juustoa, hirven paistia, Portobello-sieniä ja gorgonzola-juustoa
Fresh tomato sauce, cheese, elk roast, Portobello mushrooms and gorgonzola cheese
FRUTTI DI MARE | 16.00
Tuoretomaattikastiketta, juustoa, jättikatkarapuja, sinisimpukoita, sitruunan kuorta ja rucolaa
Fresh tomato sauce, cheese, prawns, mussels, lemon peel and arugula
SPECIALE | 16.00
Tuoretomaattikastiketta, juustoa, parmankinkkua, viinirypäleitä, vuohenjuustoa, pinjansiemeniä ja
rucolaa
Fresh tomato sauce, cheese, parma ham, grapes, goat cheese, pine nuts and arugula
CACCIATORA | 15.00
Tuoretomaattikastiketta, juustoa, Italialaista salamia, oliiveja, rucolaa ja valkosipulia
Fresh tomato sauce, cheese, Italian salami, olives, arugula and garlic
BOLOGNESE | 14.00
Tuoretomaattikastiketta, juustoa, bolognese-kastiketta
Fresh tomato sauce, cheese, bolognese sauce
SALMONE | 16.00
Crème fraiche, mozzarella juustoa, kylmäsavulohta, punasipulia ja tillipestoa (valkoinen pizza)
Crème fraiche, mozzarella cheese, cold smoked salmon, red onion, and dill pesto (white pizza)

PASTA

LASAGNE AL FORNO | 15.00 | 8.00
Lasagne tuorepastalla, bolognesekastikkeella ja valkokastikkeella
Lasagne made of fresh pasta, bolognese sauce and bechamel sauce
SPAGHETTI ALLA BOLOGNESE | 14.00 | 7.00
Spagettia bolognesekastikkeessa
Spaghetti with bolognese sauce
PASTA AL FUNGHI PORCINI | 16.00 | 8.00
Pastaa, Portobello-sieniä, timjamia, Buffala-mozzarellajuustoa ja pinjansiemeniä valkoviinivoikastikkeessa
Pasta, Portobello mushrooms, thyme, Buffala mozzarella cheese and pine nuts in white wine butter sauce
PASTA ALLA PEPOSO | 16.50 | 8.50
Pastaa, ylikypsää mustapippurihärkää, tomaattia ja paprikaa tuoretomaattikastikkeessa
Pasta with slow cooked beef brisket, tomatoes and bell peppers in tomato sauce
PASTA ALLA MEDITERRANEA | 16.50 | 8.50
Pastaa, jättikatkarapuja, sinisimpukoita ja kirjolohen mätiä timjami-sitruunavoikastikkeessa
Pasta with prawns, mussels and rainbow trout roe in thyme and lemon spiced butter sauce

SECONDI PIATTI

INSALATA DI POLLO E CAPRINO | 18.50
Lämmin kanasalaatti, jossa vuohenjuustoa, hedelmiä, kasviksia ja pähkinöitä. Lisäksi Rodolfon leipää
Chicken salad with goat cheese, fruits, vegetables and roasted nuts with Rodolfo’s bread
INSALATA DI SALMONE | 16.50
Kylmäsavulohisalaatti, jossa kirsikkatomaattia, avokadoa, kukkakaalia, marinoitua punasipulia ja
kapriskastiketta
Cold smoked salmon salad with cherry tomatoes, avocado, cauliflower, marinated red onions and caper
sauce
RISOTTO COI CANTARELLO | 16.00
Kantarellirisottoa, paahdettua parmesaania ja viikuna-balsamicoa
Chanterelle risotto with roasted parmesan cheese and fig balsamic vinegar
LUCIOPERCA | 28.00
Paistettua kuhaa, kukkakaalia, maa-artisokkakrokettia, parsaa, katkarapuja ja hummerikastiketta
Fried pike perch, cauliflower, Jerusalem artichoke crockets, asparagus and shrimps with lobster sauce
PORCHETTA | 25.00
Pistaasilla täytettyä porsaan kylkirullaa, fenkoli-omenapaistosta, juuriselleripyreetä ja tummaa
kirsikkakastiketta
Rolled roast pork belly stuffed with pistachio nuts served with fennel-apple casserole, celeriac and cherry
sauce
COTOLETTA DI AGNELLO | 28.00
Karitsan karetta, valkosipuliperunoita, palsternakkaa, ruusukaalia ja rosmariinikastiketta
Lamb chops with garlic potatoes, parsnip, Brussels sprouts and rosemary sauce
FILETTA DI MANZO | 29.00
Härän sisäfileetä, yrttiperunoita, sokeriherneitä, kirsikkatomaattia ja pippurikastiketta
Beef tenderloin with herb potatoes, sugar snap peas, cherry tomatoes and pepper sauce

GELATI E DOLCI

TIRAMISÚ | 8.00
Toscanalainen jälkiruoka Rodolfon tapaan
Toscan dessert in Rodolfo’s style
GELATO | 5.00
Jäätelöä (vaihtuva maku)
Ice Cream (changing flavor)
SORBETTO | 5.00
Sorbetti (vaihtuva maku)
Sorbet (changing flavor)
BROWNIE | 9.00
Rodolfon brownie, tuoreita marjoja, ja kirsikkamelbaa
Rodolfo’s brownie with fresh berries and cherry sauce
PANNACOTTA | 8.00
Italialainen kermavanukas, limoncello-siirappia ja lakritsaa
Pannacotta with limoncello syrup and liquorice
PIATTO DI FORMAGGI ASSORTI | 9.00
Italialaisia juustoja, hedelmiä ja keksiä
Italian cheese plate with fruits and biscuit

MENU CLASSICO

ALKURUOAKSI
VITELLO TONNATO
Vasikanpaistia, tonnikalamajoneesia, kapriksia, rucolaa ja parmesaania
Roasted veal with tuna mayonnaise, capers, arugula and parmesan cheese

PASTA
PESTO LINGUINE
Linguinepastaa pestokastikkeessa
Linguine pasta with pesto sauce

PÄÄRUOAKSI
SALTINBOCCA
Parmankinkkuun käärittyä maitovasikan ulkofileetä, salviaa, paahdettua yrttiperunaa, parsaa, ja
marsalakastiketta
Veal fillet rolled in parma ham, sage, roasted herb potatoes, asparagus and marsala sauce

DOLCE
PANNACOTTA
Italialainen kermavanukas ja tuoreita marjoja
Pannacotta with fresh berries

42€/hlö

RODOLFON TARINA
Ravintola Rodolfo oli aikoinaan laivakokki Rolf Sjöbergin unelma. Rolf kiersi laivakokkina Välimeren
alueella ja kartutti italialaisen keittiön tuntemustaan. Suomeen pysyvästi palattuaan hän perustikin
Rodolfon Helsingin Kruununhakaan vuonna 1970. Rodolfo oli tällöin Helsingin ensimmäinen pizzeria.
Lähes kahdenkymmenen pizzeriana toimitun vuoden jälkeen Rodolfoa laajennettiin vuonna 1987 ja
toiminta sai nykyisen muotonsa Á la carte -ravintolana.
Rodolfossa pidämme kunnia-asiana valmistaa maistuvaa italialaista ruokaa alusta asti itse
tehdenx. Maistuvan ruoan edellytyksenä ovat meillä myös aina laadukkaat raaka-aineet. Leikkeleet ja
juustot tulevatkin meille aina suoraan Italiasta. Ravintola itsessään on pieni ja lämminhenkinen.
Meille ystävällinen ja ammattitaitoinen palvelu on sydämen asia ja tärkein tavoitteemme on tarjota
teille onnistunut ilta hyvän ruoan parissa.

Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleiksi!

