ALKURUOAT JA SALAATIT
Talon valkosipulileipää 3,90 €
Tomaattia ja mozzarellaa 8,50 € L (G)
Mehukasta uuni kirsikkatomaattia,
buffalo-mozzarellaa babypinaattipedillä
Paahdettu kukkakaalikeitto 8,50 €/ 13,90 L, (G)
Samettista, uunissa paahdettua kukkakaalikeittoa ja
hunajaista timjami-korianteri öljyä, lisäksi talon leipää.
(annos saatavana myös vegaanisena)
Talon tapas- yhdelle 9,90 / kahdelle 15,90 € L,G
Paistettua vuohenjuustoa ja paholaisenhilloa,
patatas bravas eli fritattuja perunapaloja ja
valkosipuli/savupaprikamajoneesia,
sitrusmarinoituja rapuja ja oliiveja
Etanat valintasi mukaan 10,90 € L (G)
Aurajuusto- tai valkosipuli-vuohenjuustokuorrute,
lisäksi talon leipää
Friteeratut jättiravut 11,90 € L
Babypinaattipedillä ja piparjuurimajoneesilla
Kana-Caesarsalaatti 9,50/16,90 € VL (G)
Kanaa, romainesalaattia, parmesania,
krutonkeja ja talon caesarkastiketta

KASVIS, KALA, KANA
Kokonaisena paahdettua selleriä 18,50 € L, G
Paahdettua selleriä, palsternakkapyreetä,
paistettuja sieniä, pähkinää ja tilliöljyä
(annos saatavana myös vegaanisena)
Pariloitua lohta 23,50 € L,G
Pariloitua lohta, porkkanavoikastike,
palsternakkapyreetä, pikkelöityjä kasviksia
sekä mehukasta uuni kirsikkatomaattia
Nieriää jokirapurisotolla 23,90 € L,G
Nieriää, jokirapurisottoa, kasviksia ja tilliöljyä
Pippurikana 20,90 € L,G
Broilerin rintafilettä, paahdettua perunaa,
kasviksia, grillattua ananasta sekä
kastikekuninkaan lempeää pippurikastiketta

PIHVIT JA LIHARUOAT
Poronkäristys 25,90 € L,G
Poronkäristystä, perunapyre,
puolukkahilloa ja suolakurkkua
Härän lehtipihvi 23,90 € VL,G
Lehtipihvi, parmesan-ranskalaisia,
kasviksia ja sienikastiketta tai maustevoi
Surf & Turf 26,90 € VL,G
Härän ulkofile 150g, valkosipulichilivoissa paistettuja
jättiravunpyrstöjä, parmesan-ranskalaisia,
kauden kasviksia ja savumajoneesi
Aura File Mignon 33,90 € L,G
Härän sisäfilettä 180g aurakuorrutteella,
perunapalsternakkapyreetä,
kauden kasviksia, grillattua ananasta
ja punaviinikastike

Kana-aurajuustoruukku 18,50 € L, G
Grillattua kanaa ja tuoretta ananasta
lempeässä aura-pippurikastikkeessa,
lisäksi paahdettua perunaviipaletta

Ainon Pippuripihvi 31,50 € L,G
Härän sisäfile 150g, paahdettua perunaa,
kasviksia, palsternakkapyreetä ja pippurikastiketta

Grillattua kanaa sitruunarisotolla 20,50 € L,G
Broilerin rintafilettä, paahdettua paprikaa,
sitruunarisottoa, kauden kasviksia ja sitruunaöljyä

KÄYTÄMME VAIN KOTIMAISIA
LIHATUOTTEITA.

RISOTOT JA PASTAT
Jokirapurisotto 18,90 L (G)
Jokirapurisottoa, sitrusöljyssä grillattuja
jättirapuja sekä talon leipää
Punajuuri-vuohenjuustorisotto 18,90 L, (G)
Täyteläinen risotto, paahdettua punajuurta,
vuohenjuustoa, parmesanjuustoa
sekä talon leipää
(annos saatavana myös vegaanisena)
Klassinen Pasta Alfredo 15,90 € L (G)
Fettuccinepastaa, täyteläinen
kermavalkosipulikastike, kanaa
ja parmesanjuustoa sekä talon leipää
Chorizo-vuohenjuusto pasta 16,90 € L (G)
Fettuccinepastaa, paistettua chorizoa ja
vuohenjuustoa hunajaisella öljykastikkeella
parmesanjuustoa ja rucolaa sekä talon leipää
Savulohi pasta 16,90 € L (G)
Savulohta, fettucinepastaa, sitruunalla maustettu
kermakastike sekä talon leipää

BURGERIT
Ainon Burger 16,50 € L (G)
Paikallisen MEÄN LIHA:n 120g täyslihapihvi,
brioche sämpylä, salaattia, vuohenjuustoa,
pekonia, omenahilloketta ja savumajoneesia,
tarjoillaan babypinaatti salaatilla
Savu-Chipotle Vege Burger 14,90 € L (G)
Mausteinen vegeburgerpihvi, brioche sämpylä,
jalapenomajoneesi, cheddarjuustoa,
paahdettua paprikaa ja salaattia
tarjoillaan korianteri-punakaalisalaatilla
(annos saatavana myös vegaanisena)

OSA ANNOKSISTA SAATAVILLA
MYÖS VEGAANISENA TAI ESIMERKIKSI
GLUTEENITTOMANA AINESOSIA VAIHTAMALLA.
KYSYTHÄN LISÄTIETOJA RUOKA-ANNOKSISTA JA
MAHDOLLISISTA ALLERGISOIVISTA AINESOSISTA
HENKILÖKUNNALTA.

PIZZAT
Pizza A`la Aino 15,20 € L
Tomaattikastike, pizzajuusto, mozzarella,
jokiravunpyrstö, tomaatti, punasipuli,
jalapeno, chilimajoneesi ja tuore basilika
Pizza A`la Chef 14,50 € L
Tomaattikastike, pizzajuusto, mozzarella,
serranokinkku, tuore ananas,
tuore herkkusieni ja rucola
Pizza A´la Vege Chef 14,20 € L
Tomaattikastike, vegaaninenjuusto,
herkkusieni, paprika, ananas ja rucola
Pizza 3:lla täytteellä 13,50 €
Pizza 4:llä täytteellä 14,50 €
Täytevaihtoehdot:
tuore ananas, tuore herkkusieni,
kirsikkatomaatti, paprika, mozzarella,
aurajuusto, jokirapu, kana, kinkku,
meetwursti, serranokinkku, tomaatti,
jalapeno, punasipuli, valkosipuli

