Kids Eat Free*

Kids Eat Free*

Lapset ovat meille tärkeitä
asiakkaita. Siksi olemme tehneet
ihan oman lastenlistan, joka
sisältää tuttuja herkkuruokia
sopivina annoksina.

Kids, we don’t want you to feel
left out. You can enjoy a smaller
portion of our dishes from the
selection below.

Pieneen ja isoon
nälkään

A little bit or
really Hungry

Lihapullapasta (L) 7.50 €

Lihapullia tomaattikermakastikkeessa, pinaattia ja pastaa

Nyhtökaurakroketti (H,L,M) 8,00 €
Bataattiranskalaiset, kauden
kasviksia

Kanaa ja kasviksia (L,G,H) 7.50 €

(vähäkalorinen ja suolaton)
Pariloitua broilerin fileetä, kauden
kasviksia, puikulaperunaa, salaattia
ja kirsikkatomaattia

Lasten Lohi (L,G,H) 9.00 €

Paistettua lohta, bataattipyre,
kauden kasviksia, salaattia ja kirsikkatomaattia

Juustohampurilainen (L) 8.00 €
Sämpylän välissä luomujauhelihapihvi, cheddarjuustoa ja
ketsuppia, lisäksi salaattia ja
kirsikkatomaattia, ranskanperunoita ja majoneesidippi

Pasta with Meatballs (L) € 7.50

Meatballs in a creamy tomato sauce
served with pasta and fresh spinach

Pulled Oats Croquette (H,L,D) € 8.00
Sweet potato fries, season’s veggies

Chicken with vegetables (L,G,H)
€ 7.50 (low calorie and unsalted)
Grilled chicken, season’s veggies,
‘Puikula’ heritage potatoes, lettuce
and cherry tomatoes

Kid’s Salmon (L,G,H) € 9.00

Roast salmon, sweet potato purée,
season’s veggies, lettuce and cherry
tomatoes

Cheeseburger (L) € 8.00

Jäätelö- tai sorbettipallo valitsemallasi kastikkeella 3.90 €

A ball of Ice Cream with the
sauce of your choice € 3.90

Vanilla ice cream (L,G), Chocolate ice
cream (LL,G), Strawberry ice cream
(LL,G), Chef’s sorbet

Sauce Options:

Suklaakastike (L,G), Mansikkakastike (M,G), Vadelmakastike (M,G),
Kinuskikastike (G)

Chocolate (L,G), Strawberry (D,G),
Raspberry (D,G), Caramel (G)

Suklaabrownie (L) 4.00 €

Vanilla ice cream and salted nuts
with caramel (incl. nuts)

Vaniljajäätelöä ja suolapähkinäkinuski (sis. pähkinää)

että löydät?
Kuinka monta hernyo
d?
How many peas can u fin

Chocolate brownie (L) € 4,00

v Kevyt vaihtoehto - Light option | H Terveellinen vaihtoehto - Healthy option | M Maidoton - D Dairy-free
L Laktoositon - Lactose-free | G Gluteeniton - Gluten-free | VL Vähälaktoosinen - LL Low in Lactose

Löydätkö tiesi sotkuisen spagetin läpi?
Can you find your way through messy spaghetti?

* “Kids Eat Free” tarkoittaa, että alle 13-vuotiaat lapset voivat nauttia aamiaista
veloituksetta. Myös lounas ja illallinen ovat ilmaisia, kun ne tilataan lastenlistalta ja lapsen seurassa on vähintään yksi aikuinen, joka ruokailee vähintään yhden
pääruoka-annoksen koko päivän käytössä olevalta ruokalistalta. Tarjous on
voimassa vain hotellissa, jossa lapsen perhe on vieraana.
*Kids Eat Free means that children under the age of 13 years can enjoy breakfast
free of charge. Lunch and dinner are also free when chosen from the kid’s menu
and the child is accompanied by at least one adult eating at least one large plate
from the all day dining menu. This offer only applies to the hotel in which the
child’s family is staying.

Vastaukset: Ananas, pitsat A ja D. 24 hernettä

Sweet treats

Kastikevaihtoehdot:

htava hedelmä
Yhdistä pisteet ja löydädma
awesome fruit
an
Combine the dots and fin

Organic beef burger, cheddar cheese
and ketchup served in a bun with
a side of lettuce, cherry tomatoes,
fries and a mayonnaise sauce

Makeaa
Vaniljajäätelöä (L,G), Suklaajäätelöä
(VL,G), Mansikkajäätelöä (VL,G),
Talon sorbetti

Etsi kaksi samanlaista pitsaa
Find two identical
pizzas

