
Joulubuffet 58 €
Alkukuusi-pöytä

Vihersalaatt ia ja vadelmavinaigrettea L, G

Rosoll ia ja punajuurismetanaa L, G

Metsäsienisalaatt ia L, G

Marskin graavilohta ja piparjuurikermavii l iä L 

Katkarapusalaatt ia L, G

Mätimoussea L, G

Sil l i- ja silakkavalikoima L, G

Bratwurstia ja coleslaw punakaalista L, G

Leikkelelajitelma  

Joululimppua, ruisleipää ja voita 

Keitettyjä perunoita L, G

Pääruoat
Yksi valinnainen pääruoka: 9 € lisää buffetin hintaan 

Kaksi valinnaista pääruokaa: 14 € lisää buffetin hintaan 
( l isukkeet kuuluvat pääruokien hintaan) 

Joulukinkkua carving-pöydästä, luumuja,  
herneitä ja kinkunkastiketta L

Pintasavustettua lohta, karamellisoitua sipulia  
ja voikastiketta L, G

Paahdettuja juureksia ja perunoita L, G

Lanttulaat ikkoa ja porkkanalaat ikkoa L, G

Jälkiruoat
Uuniomenoita, glögiä ja kauraa L, G

Joulutorttuja

Sekametelisoppaa

Kotimaisia juustoja, Marskin hil lokkeita ja piparkakkuja

G = Gluteeniton    L = Laktoositon   



Christmas buffet €58
Kuusi Palaa Appetizers

Green salad with raspberry vinaigrette L, G

Rosoll i  salad with beetroot sour cream L, G

Wild mushroom salad L, G

Marski’s cured salmon with horseradish sour cream L 

Shrimp salad L, G

Roe mousse L, G

A select ion of herring and Balt ic herring dishes L, G

Bratwurst and red cabbage coleslaw

Assorted cold cuts

Finnish Christmas bread, rye bread, and butter 

Boiled potatoes L, G

Main courses
One main course: €9 on top of the price of the buffet

Two main courses: €14 on top of the price of the buffet 
(side dishes included in the price of the main course)

Christmas ham from the carvery table,  
prunes, peas, and sauce L

Lightly smoked salmon with caramelized onion,  
and butter sauce L, G

Roasted root vegetables and potatoes L, G

Rutabaga casserole and carrot casserole L, G

Desserts
Baked apple, mulled wine, and oats L, G

Pastry with plum jam

Scandinavian Sweet Soup

Finnish cheeses, Marski’s jam, and gingerbread cookies

G = Gluten free     L = Lactose free  


