Kids Eat Free*

Kids Eat Free*

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

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

Valitse omat
suosikkisi
ruksaamalla
6,90 €

Choose your
own favourites and
tick them

€6,90

LIHAPULLAT KERMAKASTIKKEESSA (L,G)

MEATBALLS WITH CREAM
SAUCE (L,G)

SPAGETTIA JA JAUHELIHAKASTIKETTA (L,H)
ITSE TEHDYT
KANANUGETIT (L)

SPAGHETTI BOLOGNAISE (L,H)

GRILLATTUA LOHTA (L,G,H)

GRILLED SALMON (L,G,H)

HAMPURILAINEN (L)

HAMBURGER (L)

KASVISHAMPURILAINEN (L)

VEGETARIAN BURGER (L)

perunamuusia ja puolukkahilloa

majoneesia ja ranskalaisia
perunoita
paahdettuja perunoita
ranskalaisia perunoita
ranskalaisia perunoita

Valitse näistä yksi
Porkkanaa
Kurkkua
Kirsikkatomaatteja

Jälkkäriksi 2,20 €

Etsi kaksi samanlaista pitsaa
Find two identical
pizzas

mashed potatoes and lingonberry jam
HOMEMADE CHICKEN
NUGGETS (L)

mayonnaise and French fries
roasted potatoes
French fries

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

French fries

Vegetables, pick one
Carrots
Cucumber
Cherry tomatoes

Dessert €2,20
Fresh Fruit Salad (H)
Or pick one ice cream, sauce and sweet

Valitse yksi juoma
maito		
vesi
omenamehu appelsiini		
mehu

Choose one drink
milk		
apple juice
		

Strawberry ice cream (LL)
Vanilla ice cream (LL)
Chocolate ice cream (LL)
Chocolate sauce (L,G)
Caramel sauce (G)
Strawberry jam (L,G)
Sprinkles (L,G)
Gummy bears (L,G)
Marshmallows (L,G)

että löydät?
Kuinka monta hernyo
u find?
n
ca
as
How many pe

water
orange
juice

L Laktoositon - Lactose-free | G Gluteeniton - Gluten-free | VL Vähälaktoosinen - LL Low in Lactose
H Terveellinen vaihtoehto (vähäsuolainen/-sokerinen) - Healthy option (low in sugar or salt)

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

Tuorehedelmäsalaatti (H)
Tai valitse yksi jäätelö, kastike ja lisäke
Mansikkajäätelöä (VL)
Vaniljajäätelöä (VL)
Suklaajäätelöä (VL)
Suklaakastiketta (L,G)
Kinuskikastike (G)
Mansikkahillo (L,G)
Strösseli (L,G)
Nallekarkit (L,G)
Vaahtokarkit (L,G)

