
Husets vitlök bröd 3,90 €
 

Tomat och mozzarella  8,50 €  VL (G)
grillad körsbärstomater, 

buffalo mozzarella med husets bröd.
 

 Blomkålssoppa  8,50 €/ 13,90 L, (G)
 Gräddig ungsrostad blomkålssoppa 

med timjan-koriander olja med husets bröd.
(portion kan även göras vegansk)

 
Tapas Tallrik 

för en 9,90 €  - för två 15,90 € L (G)
Grillad getost med paprikasås, 

kryddig friterade potatis med vitlök/rökt 
paprikamajonnäs, marinerade kräftor och oliver

 
Sniglar 10,90 €  L (G)

med getost och vitlök  eller  blåost gratin.
 

Friterade jätteräkor 11,90 €  L
med baby spenat och pepparrot majonnäs.

 

Renskav 25,90 € L,G
Traditionell finsk maträtt:

Renskav med potatismos,
 lingonsylt och saltgurka.

 
Lövbiff 23,90 €  VL,G

Lövbiff ( 150g ), pommes med parmesanost, 
grönsaker, gräddig champinjonsås

eller kryddsmör.
 

Surf & Turf 26,90 €  VL,G
Oxytterfilé(150g), jätteräkor i vitlök-chili smör, 

pommes med parmesanost, 
grönsaker och majonnäs med röksmak.

 
Aura File Mignon 33,90 €  L,G

Oxinnerfilé ( 180g ) med blåost gratin, 
potatis-palsternacka puré, säsongens grönsaker, 

grillad ananas och rödvinssås.
 

Pepparstek  31,50 €  L,G
Oxinnerfilé ( 150g ), rostad potatis,

grönsaker, palsternackspuré och pepparsås.
 
 
 
 

FÖRRÄTTER OCH SALLADER
Rostad selleri 18,50 € L, G

Rostad selleri, palsternackspuré, 
 stekt svamp, nötter och dill olja.

(Portion kan göras vegansk)
 

Grillad Lax 23,50 €  L,G
Grillad lax, morot smörsås, 

palsternackspuré, inlagda grönsaker 
och fruktiga ugns bakade körsbärstomater.

 
Röding med ädelkräftrisotto 23,90 €  L,G

Röding, ädelkräftrisotto, grönsaker och dill olja.
 

Peppar Kyckling 20,90 €  L,G
Grillad kyckling bröst med rostad potatis, grönsaker,

grillad ananas och mjuk pepparsås.
 

Kyckling- blåost kruka 18,50 €  L,G
Grillad kyckling, färsk ananas,

i mild blåost sås med rostade potisskivor.
 

Grillad Kyckling med risotto 20,50 € L,G
Grillad kyckling bröst, rostade paprika, citronrisotto,

grillade grönsaker och citron olja.
 
 
 

 
Caesar sallad med kyckling 9,50 | 16,90 € VL (G)
Kyckling, romaine sallad, parmesanost, krutonger.

 
 
 VI ANVÄNDER ENDAST 

FINSK KÖTT.

VEGETARISK, FISK, KYCKLING FRÅN GRILL
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Ädelkräftrisotto 18,90 L (G)
med grillade jätteräkor i citron olja, 

  serveras med husets bröd.
 

Rödbet-getostrisotto  18,90 L (G)
Smakrik risotto med rostade rödbetor,

getost, parmesanost
och husets bröd  .

(portion kan även göras vegansk)
 

Pasta Alfredo 15,90 € L (G)
Pasta fettuccine, gräddig sås med vitlök, 

grillad kyckling, 
parmesanost och husets bröd.

 
Pasta med Chorizo och getost 16,90 € L (G)

Pasta fettuccine, grillad chorizo och getost med 
 honungsmakad oljesås med parmesan-ost och

rucola samt husets bröd.
 

Pasta med varmrökt  lax 16,90 € L (G)
Varmrökt lax, pasta fettucine, 

gräddsås med citron och husets bröd.
 

BURGARERISOTTO OCH PASTA  
 

Burger A'la Aino 16,50 € VL (G)
120g burgerbiff av lokal "Meän liha" producent,
brioche fralla, sallad, getost, bacon, äppelsylt

och majonnäs med röksmak. 
Serveras med sallad.

 
 

Chipotle Vegan Burger 14,90 € L (G)
Kryddig veganisk burgerbiff, brioche fralla,

jalapeno majonnäs, cheddarost,  
rostad paprika och sallad blad.

Serveras med koriander-rödkål sallad.
(portion kan även göras vegansk) 

 
 

Pizza A`la Aino 15,20 € VL
Tomat sås, pizzaost, mozzarella, ädelkräfta,
tomat, rödlök, jalapeno, chili majonnäs och

färsk basilika.
 

Pizza A`la Chef 14,50 € VL
Tomat sås, pizza ost, mozzarella, 

Serrano skinka, färsk ananas, 
champinjon och rucola.

 
Pizza A´la Vege Chef 14,20 € L

Tomat sås, vegan ost, 
champinjon, paprika, ananas och rucola

 
Pizza med 3 fyllningar 13,50 €  
Pizza med 4 fyllningar 14,50 €

Fyllningar: 
färsk ananas, champinjon, 

körsbärstomat, paprika, mozzarella, blåost,
ädelkräfta, kyckling, skinka, 

finsk salami, Serrano skinka, tomat, 
jalapeno, rödlök, vitlök

 
 
 

PIZZOR

OM NI HAR ALLERGIER, KAN VÅR PERSONAL
GÄRNA SVARA PÅ FRÅGOR.

NÅGRA AV  PORTIONER KAN GÖRAS 
VEGANSK OCH T.EX. GLUTEN FRIA.

SVENSKASVENSKA


