FI

Menu

cafe
restaurant
bar

Rakkauden voi maistaa.
Sen tuntee omatekoisessa leivässä,
jäätelöissä, pastassa ja mauissa, joita
olemme keränneet sinulle ympäri maailmaa.
Kokeile vaikka.

Ruokien alkuperä

Aamiainen (koko päivän)

Raaka-aineemme ovat korkeatasoisia ja pyrimme muun
muassa koko ajan lisäämään luomutuotteiden osuutta.
Jo tällä hetkellä olemme ammattikeittiöiden Portaat
luomuun -ohjelmassa ylimmässä tähtiluokituksessa, mihin
harva ravintola Suomessa yltää. Uusimpia luomutuotteita
listallamme ovat kotimainen pihviliha ja lähimetsien
sienet.

Leivän saa myös gluteenittomana.

Aterioihin sisältyy valikoima omatekoisia luomuleipiä ja
laadukkaita oliiviöljyjä sekä kirnuvoita ja maustesuolaa.
Leivät leivotaan juureen, osassa käytämme myös pieniä
määriä hiivaa. Juuritaikinamme ovat italialainen biga,
ranskalainen poolish ja perinteinen saksalainen Anstellgut.

L = Laktoositon
G = Gluteeniton

V = Kasvisruoka
Vegaaninen

Buenos días: Luomumunakokkelia, frijoles refritos,
cheddaria, habanero-mangosalsaa, maissitostadoja,
hiiligrillattu kesäkurpitsapihvi, paistettua kurpitsaa,
pikkelöityä chiliä, guacamolea, salsa crudoa,
luomusalaattia, ananasta, melonia, luomuleipää,
luomukahvia tai -teetä, luomuappelsiinimehua
(L, G, V) 		
20 €
Dagen efter: Luomumunia, tuoremakkaroita,
rapeaa Schwarzwald-kinkkua, paistettuja tomaatteja,
luomusalaattia, ananasta, melonia, luomuleipää,
luomukahvia tai -teetä, luomuappelsiinimehua
(L, G)		
18 €
Frühstück: Luomuleipää, croissant,
omatekoista granaattiomena-vadelmahilloa,
leikkeleitä, luomumunarulla, puhvelimozzarellaa,
alppijuustoa (luomu), luomusalaattia, ananasta,
melonia, luomukahvia tai -teetä,
luomuappelsiinimehua
(L)		
20 €
Erikoiskahvi		

+2€

Mimosa		

+6€

Alkupalat, salaatit ja keitot

Pääruoat

Zum Antipasti:
Valikoima Zumin herkkuja – sisältää juustoa,
lihaa, vihanneksia (L, G)		
12 € / 20 €

Malin i skogen:
Hiiligrillattua vapaan broilerin rintafileetä (kotimainen),
Malinin hunajaa, rapeaa focacciaa, puolukoita,
paistettua vuohenjuustoa ja herkkutattia,
pekaanipähkinöitä, luomusalaattia
(L) 		
22 €

Caesarsalaatti (L) sisältää sardellia
14 / 19 €
Valitse yksi täyte: mazzancolle-ravunpyrstöjä /
halloumia /Niittylinnun vapaan broilerin rintafileetä /
lohta / luomufalafeleja paikallisista herneistä /
salsicciaa / yrttipaistettua luomutofua /
paistettua vuohenjuustoa		
Mezesalaatti (L, G, V)		
19 €
Luomusalaattia, hummusta, tsatsikia,
viininlehtikääryleitä, grillattua paprikaa,
kesäkurpitsaa, munakoisoa, lampaanfetaa
Valitse yksi täyte: mazzancolle-ravunpyrstöjä /
halloumia /Niittylinnun vapaan broilerin rintafileetä /
lohta / luomufalafeleja paikallisista herneistä /
salsicciaa / yrttipaistettua luomutofua /
paistettua vuohenjuustoa		
Luomutomaattikeittoa, lampaanfetaa, basilikaöljyä
(L, G, V) myös vegaanisena luomutofun kera
			
8,5 / 12,5 €
Zuppa alla Siciliana: Hummeri-sahramilientä,
mazzancolle-ravunpyrstöjä, mustekalaa, lohta, chiliä,
fenkolia, kapriksia, taggiasca-oliiveja (L, G) 11 / 15 €
Herkkutattikeittoa (L, G, V)

10 / 14 €

Ballarò: 5 mazzancolle-ravunpyrstöä, valkosipulia,
chiliä, lehtipersiljaa, mausteista luomusitruunadippiä
(L, G) 		
14 €

Porcino-risotto: Roma-luomuriisiä, luomuviiniä,
herkkutatteja, lehtipersiljaa, parmesaania,
luomusalaattia (L, G, V) myös vegaanisena
21 €
Spicy Taglierini: Omatekoista taglierini-luomupastaa,
8 mazzancolle-ravunpyrstöä, chiliä, avokadoa,
paahdettua valkosipulia, fermentoitua luomusitruunaa,
lehtipersiljaa, minitomaatteja, parmesaania,
luomusalaattia (L) myös kasvisversiona
25 €
Myös gluteenittomana pastana tai risottona
Sicilian Chick:
Omatekoista radiatore -luomupastaa,
Niittylinnun vapaata broileria, luomukanalientä,
luomupomodorinoa, munakoisoa, kapriksia,
taggiasca-oliiveja, chiliä, parmesaania,
paahdettua valkosipulia ja luomusitruunaa,
luomusalaattia (L)		
21 €
Myös gluteenittomana pastana tai risottona
Green Alfredo:
Omatekoista mezze maniche -luomupastaa,
luomulehtipinaattia, kesäkurpitsaa, sokeriherneitä,
parmesaanikastiketta, luomusalaattia
(L, V)
19 €
Kanan tai lohen kera 		
+3€
Myös gluteenittomana pastana tai risottona

Salmone: Kevyesti savustettua lohta,
Wikstenin perunoita, luomulehtipinaattikastiketta,
vihanneksia, luomusalaattia (L, G)
22 €
Free Chick:
Hiiligrillattua Niittylinnun vapaan broilerin rintafileetä,
luomuviini-herkkutattikastiketta, vihanneksia,
sisilialainen perunakakku, luomusalaattia
(L, G) 		
23 €
Siracusa:
Luomufalafeleja paikallisista herneistä, munakoisopihvi,
sisilialainen perunakakku, sugo alla Norma,
grillattua broccolinia, luomusalaattia
(L, G, vegaaninen) 		
19 €
Filetto organico:
Hiiligrillattu naudan sisäfileepihvi (kotimainen, luomu),
ranskanperunoita, grillattuja vihanneksia,
luomuviini-herkkutattikastiketta, luomusalaattia
(L, G) 		
35 €

Hampurilaiset
Sämpylät ovat omatekoisia, biga-juurella kohotettuja
muffuletta-sämpylöitä. Hampurilaiset saa gluteenittomina.
Kastikkeita saa vaihtaa maun mukaan. Naudanlihapihvit
paistetaan mediumiksi ellei toisin toivota.
Lady Burger (avoburgeri):
Kotimainen luomujauhelihapihvi (Black Angus 200g),
cheddaria, porkkanasalsaa, välimerellistä salaattia
(L)		
20 €
Pihvin voi vaihtaa grillattuun vapaan broilerin fileeseen.

Gent’s Burger: Kotimainen luomujauhelihapihvi
(Black Angus 200g), cheddaria, porkkanasalsaa,
ranskalaisia perunoita, luomusalaattia (L)
20 €
Pihvin voi vaihtaa grillattuun vapaan broilerin fileeseen.
Don Tommassino Burger (tulinen):
Kotimainen luomujauhelihapihvi (Black Angus 200g),
peperoni-agrodolcea, provola-juustoa,
pikkelöityä chiliä, ranskalaisia perunoita,
peperoncino-majoneesia, luomusalaattia (L)
23 €
Corleone Burger: Kotimainen luomujauhelihapihvi
(Black Angus 200g), dolcita-tomaattia, basilikaa,
valkosipulia, grillattua sipulia, ranskalaisia perunoita,
cheddaria, mausteinen luomusitruunadippi,
luomusalaattia (L)		
23 €
Escondido Burger (keskitulinen): Kotimainen
luomujauhelihapihvi (Black Angus 200g),
passionhedelmäistä guacamolea, limepepinoa,
cheddaria, ranskalaisia perunoita, luomusalaattia,
habanero-mangosalsaa (L)		
23 €
Karljohan-burger (kasvis): Herkkutatti-siemenpihvi,
amogghio-salsaa, cheddaria, ranskalaisia perunoita,
basilikamajoneesia, luomusalaattia
(L, V) saa myös vegaanisena		
20 €
Lisukkeet: 1 € / kpl
Porkkanasalsa, tsatsiki, omatekoinen luomuketsuppi,
basilikamajoneesi, hummus, passionhedelmäinen
guacamole, amogghio-salsa, habanero-mangosalsa,
mausteinen luomusitruunadippi,
peperoncino-majoneesi

Jälkiruoat

Lasten menu (alle 12-vuotiaille lapsille)

Runeberg-jäätelöä, Fredrika-granolaa,
vadelmakastiketta (L, V)		

Paahdettua lohta ja saaristolaisperunoita,
vihanneksia, kurkkua, tomaattia, melonia (L, G) 10 €

Lämmintä suklaakakkua ja pistaasijäätelöä
(L, G, V)		

7,5 €

7,5 €

Lakkainen crème brûlée (L, G, V)

8€

Affogato: Omatekoista vaniljajäätelöä & tuplaespresso
(L, G, V)		
7€
Lämmintä omenastruudelia & valinnainen jäätelö
(L, V)		
8,5 €
aikuisten jäätelöllä*		
10 €
Omatekoinen jäätelö tai sorbetti*
(L, G, V) 		
4 € / pallo
Kysy kauden makuja.		
6 € / 2 palloa
			
6 € / 3 pientä palloa
			
8 € / 5 pientä palloa
Aikuisten jäätelöt (L, V) ja aikuisten sorbetit (L, G, V)*
			
5,5 € / pallo
* Teemme kaikki Eis Scream -jäätelömme alusta asti
itse. Emme käytä valmista massaa tai emulgaattoreita.
Jäätelövalikoimamme vaihtelee päivittäin.
Aikuisten jäätelöt sisältävät alkoholia.
Niitä ei myydä eikä tarjoilla alle 18-vuotiaille.
Kaikki jäätelömme ovat laktoosittomia.

Luomufileepasta: Omatekoista luomupastaa,
fileekastiketta kotimaisesta Black Angus -luomunaudasta,
parmesaania, kurkkua, tomaattia, melonia (L) 11,5 €
Voipasta: Omatekoista luomupastaa ja voita,
kurkkua, tomaattia, melonia (L, V)

5€

Lasten falafel: Luomuhernefalafel,
luomutomaattikastiketta, omatekoista luomupastaa,
melonia, kurkkua, tomaattia (L, vegaaninen)
7,5 €
Luomutomaattipasta: Omatekoista luomupastaa
ja luomutomaattikastiketta, parmesaania, kurkkua,
tomaattia, melonia (L, V)		
7,5 €
Luomubolognese: Omatekoista luomupastaa,
bolognese kotimaisesta Black Angus -luomunaudasta,
parmesaania, kurkkua, tomaattia, melonia (L) 8,5 €
Kanapasta: Omatekoista luomupastaa,
kermaista kastiketta Niittylinnun vapaasta broilerista,
parmesaania, melonia, kurkkua, tomaattia (L)
10 €
Paistettuja nitriitittömiä makkaroita,
ranskalaisia perunoita, melonia, kurkkua,
tomaattia, omatekoista luomuketsuppia (L, G)

9€

Hampurilainen:
Hiiligrillattu kotimainen luomujauhelihapihvi,
ranskalaisia perunoita, luomusalaattia, tomaattia,
melonia, kurkkua, omatekoista luomuketsuppia
(L)		
11 €
Tarvittaessa muokkaamme annoksia mieleisiksi.
Ruoka-annoksiin sisältyy luomuleipä ja voi.

Cocktails
PORVOO SPRITZ		
Aperol, Lillet Blanc, raparperia, puolukkaa,
luomuvalkoviiniä, luomukuohuviiniä
HELSINKI DRY GIN & TONIC
Helsinki Dry Gin, Fever Tree Tonic Water

Valkoviinit
11,50 €

11,50 €

Cuvée 3 Schwestern, Weingut Weegmüller, Rheinland
Pfalz, Saksa, luomu
Weissburgunder, Scheurebe, Grauburgunder, 0,75 l
45 €
16 cl 		
9,60 €
Puolikuiva. Tuoksussa valkoisia kukkia, maussa ananasta,
mangoa ja päärynää. Kolmen siskoksen lempirypäleistä tehty
cuvée. Sopii lohen, äyriäisten sekä siipikarjan kanssa.

11,50 €

Negroni Sbagliato
Campari, luomukuohuviini, Vermouth

Scheurebe, Weingut Weegmüller, Rheinland-Pfalz,
Saksa, luomu
Scheurebe 100 %, 0,75 l		
45 €
16 cl		
9,60 €

11,50 €

Kuiva. Maussa greippiä ja karviaista. Sopii esim. pastan,
latinalaisamerikkalaisten makujen ja äyriäisten kanssa.

Guava Daiquiri
Belizen luomurommi, guava, limetti, sokeri

11,50 €

NAPUE GIN & TONIC		
Napue Gin, Fever Tree Tonic Water

ZUM REGGAE MUFFIN (alkoholiton)
Guavapyre, limettimehu, tuore minttu,
alkoholiton luomukuohuviini, inkivääriolut

10,50 €

Altrove, Vivera, IGP, Corleone, Sisilia, Italia, luomu
Chardonnay 53%, Catarrato 37%, Insolia 10%,

0,75 l		
16 cl		

45 €
9,60 €

Kuiva. Tuoksussa päärynää, sitrusta, trooppista hedelmää sekä
hieman kukkaisuutta. Maku raikas ja mineraalinen. Sopii esim.
pastan, salaattien, kalojen sekä äyriäisten kanssa.

Samppanja

Kuiva. Maussa persikkaa. Sopii alkuruokien kanssa.

Escherndorfer Lump, Horst Sauer, Riesling, Franken,
Saksa, luomu
Riesling 100 %, 0,75 l		
45 €
16 cl		
9,60 €

Kuohuviinit

Kabinett, kuiva. Maussa mandariinia, mangoa, aprikoosia.
Sopii esim. antipastin ja kalan kanssa.

Fleury Blanc de Noirs Brut, Ranska, luomu
Pinot Noir 100 %, 0,75 l

Pinot Noir, Rosé Sekt, Brut, Saksa, luomu
Spätburgunder 100 %, 0,75 l		
12 cl		

70 €

45 €
7,50 €

Kuiva. Maussa vadelmaa, kirsikkaa, kukkainen tuoksu.
Erinomainen alkujuoma.

Maset del Lleó, Cava NU Brut Reserva, Espanja, luomu
Macabeo, Parellada, Xarello, 0,75 l		
39 €
12 cl		
6,50 €
Kuiva, hedelmäinen, pehmeä. Sopii esim. pastan, siipikarjan,
keittojen ja kakkujen kanssa.

Müller-Thurgau, Horst Sauer, Franken, Saksa, luomu
Müller-Thurgau 100 %, 1 l		
45 €
16 cl		
7,20 €
Kuiva. Maussa vihreää omenaa, pippuria ja sitrusta. Sopii esim.
kasvisten ja risoton kanssa.

Sauvignon Blanc II, Von Winning, Pfalz, Saksa, luomu
Sauvignon Blanc 100 %, 0,75 l 		
45 €
16 cl		
9,60 €
Kuiva, hapokas, herukanlehtinen, greippinen, karviaismainen.
Loistava antipastoviini, sopii myös kasvisruokien kanssa.

Win Win, Von Winning, Pfalz, Saksa, luomu
Riesling 100 %, 0,75 l 		
16 cl		

45 €
9,60 €

Kuiva. Maussa aprikoosia, persikkaa, greippiä, hunajaa,
mantelia. Loistava viini avokadopastalle.

45 €
9,60 €

Terra dei Sogni, Vivera, IGP, Corleone, Sisilia, Italia,
luomu
0,75 l		
16 cl		

Valpolicella Classico Superiore DOC Ripasso
Malavoglia, Italia, luomu
0,75 l		
16 cl		

Keskitäyteläinen. Maussa kypsää hedelmää, vadelmaa,
punaherukkaa, kirsikkaa. Hento ja raikas, pinot noir -tyylinen.
Sopii kanan, punaisen lihan sekä pastaruokien kanssa.

Corvina 70 %, Molinara 15 %, Rondinella 15 %,

Täyteläinen. Raikkaassa tuoksussa luumua, vadelmaa,
orvokkia, laventelia ja villiruusua. Maussa vadelmaa, luumua
sekä tummia marjoja. Tasapainoiset tanniinit raikastavat
jälkimakua. Sopii hiiligrillattujen pihvien, makkaroiden ja
täyteläisten juustojen kanssa.

Corvina 70 %, Corvinone 20 %, Molinara ja Rondinella 10 %,

Punaviinit
Laderas del Tiétar, Garnacha, Espanja, luomu
Garnacha 100 %, 0,75 l		
16 cl		

Le Corti Chianti Classico DOCG, Principe Corsini
(saman suvun omistuksessa vuodesta 1363), Toscana,
Italia, luomu
Sangiovese 95%, Canaiolo ja Colorino 5%, 0,75 l
45 €
16 cl		
9,60 €

45 €
9,60 €

48 €
10,25 €

Täyteläinen, väkevä ja tyylikäs. Maussa punaisia marjoja,
luumua ja kirsikkaa. Sopii punaisen lihan, pastojen ja
grilliruokien kanssa. Viiniä on kypsytetty 18 kuukautta
puutynnyreissä.

Jälkiruokaviini
Bacharacher Hahn Riesling Auslese, Toni Jost,
Mittelrhein, Saksa, luomu
Riesling 100 %, 4 cl
		

7,5 €

Keskitäyteläinen. Rubiininpunainen väri, erittäin marjainen
tuoksu ja maku. Mausteinen, tasapainoinen, raikas, mukavan
tanniininen. Sopii pastan, grillatun kanan, makkaroiden ja
juustojen kanssa.

Makea ja hapokas. Maussa passionhedelmää (voimakas),
sitrusta, vaniljaa.

Birillo, Costa Toscana, IGT, Italia, luomu
Cabernet Sauvignon, Merlot, 0,75 l		
16 cl		

Makea. Maussa sitruunaa ja hedelmäisyyttä.
Sopii aperitiiviksi ja jälkiruokien sekä juustojen kanssa.

45 €
9,60 €

Täyteläinen. Maussa tummia marjoja ja yrttejä. Tanniininen.
Sopii pastan ja grillatun kanan kanssa.

Pineau des Charentes Blanc, Vallein-Tercinier, Ranska
Colombard 100 %, 8 cl 		
6€

Oluet ja siiderit

Virvokkeet ja alkoholittomat juomat

Hanaolut (pienpanimoiden oluita)
30 cl / 40 cl / 50 cl		 6,90 € / 7,90 € / 8,50 €

Fritz-limonadit 33 cl		
Cola / Cola light / appelsiini /
omena / raparperi / sitruuna
			
Laitilan Rio Cola 33 cl		

Einstök 33 cl		
Arctic Pale Ale / White Ale

8,00 €

Sandels 33 cl		

6,30 €

Zum Pils 50 cl
gluteeniton, luomu

9,10 €

Hailuotolainen 33 cl (luomu)
Écusson 33 cl		
omenasiideri, luomu

3,80 €

Laitilan Messina 33 cl		
Veriappelsiini

3,80 €

Vichy Original 33 cl		

3,00 €

8,00 €

Pellegrino 50 cl		

4,80 €

7,00 €

Fever Tree Tonic 20 cl		

3,80 €

Krombacher Pils 33 cl		

5,20 €

Bundaberg Ginger Beer 37,5 cl

4,00 €

Alkoholiton luomukuohuviini 12 cl

5,00 €

Täysmaito 20 cl		

1,00 €

Höllinger-pillimehu 20 cl		
omena / päärynä, luomu

2,50 €

Appelsiinituoremehu 30 cl
luomu

3,50 €

Magners Pear 33 cl		
päärynäsiideri

7,50 €

Magners Original 33 cl		
omenasiideri

7,50 €

Long Drink 33 cl		
gin and grapefruit

4,00 € / 4,50 €

6,50 €

Lämpimät juomat
Luomukahvi 		

2,50 €

Luomutee		

2,50 €

Latte myös kofeiinittomana		

4,50 €

Espresso myös kofeiinittomana

3,50 €

Cappuccino myös kofeiinittomana

4,00 €

Kaakao		

5,00 €

Irish coffee 		

9,50 €

Makukahvi		
Vanilja / hasselpähkinä / kookos
Kaikki kahvimme ja teemme
ovat luomua ja reilua kauppaa.

+1 €

Puhuu kuin
vadelmainen ja mantelinen

runeberg-jaatelo.

eat

Puh. +358 50 439 6066
www.zum.fi

love

repeat

Ollaanko kavereita?
Puh. +358 50 439 6066
www.zum.fi

