
Ravintola Linnantupa

Alkuun
Linnantuvan salaatti 9,50 €  pieni/ 13,50 €  iso

 

-Marinoituja kesän kasviksia, kuttu-cheddar juustoa, 
luomu munaa ja yrttistä vihersalaattia L, G

Paahdetulla kirjolohella 12,50 €/18,50 €
Pariloidulla maalaiskananpaistilla 12,00 €/17.50 €

 
Linnantuvan katkarapuleipä 14,50 €

-Katinalan leipomon mallaslimppua, käsin kuorittuja katkarapuja ja piparjuurta L
 

Kalasoppa 10,50 €
-Kermaista keittoa kirjolohesta, linnan leipää ja paahdettua voita L

 
 Päälle

Kirjolohi 27,50 €
- Paahdettua kotimaista kirjolohta, kesäperunoita ja porkkanakastiketta L, G

 
Härkä 29,50 €

-Yön yli haudutettua härän etuselkää, paahdettua palsternakkaa ja naurista L, G
 

Kaali 24,50 €
-Härkäpapu-kaalikääryle, hiillostettua varsiparsakaalia ja linssejä L, G

 
Kalasoppa 16,50 €

-Kermaista keittoa kirjolohesta, linnan leipää ja paahdettua voita L

Jälkeen
 Raparperi 10,00 €

-Raparperipiirasta, kardemummakermaa ja kinuskia L
 

Vadelma 11,00 €
-Valkosuklaa-vadelmajäädykettä, tuoreita marjoja ja kaurakeksiä L, G

 

 
Pussukka 4,00 €

-Katinalan leipomon mallaslimppua, hapanjuurileipää ja paahdettua voita L
 



Restaurant Linnantupa

Starters
Linnantupa salad 9,50 €  small/ 13,50 €  large

 

-Marinated summer vegetables, cheddar cheese, organic egg 
and green salad with herbs L,G

With baked rainbow trout 12,50 €/ 18,50 €
With roasted chicken 12,00 €/ 17,50 €

 
Linnantupa Shrimp Bread 14,50 €

-Malt loaf from Katinala bakery, shrimps and horseradish L
 

Fish Soup 10,50 €
-Creamy rainbow trout soup, castle bread and roasted butter L

 
 
 Main

Rainbow Trout 27,50 €
- Baked Finnish rainbow trout, summer potatoes and carrot sauce L,G

 
Beef 29,50 €

-Overnight braised chuck of beef, roasted parsnip and turnip L,G
 

Cale 24,50 €
-Broad bean-cale roll, poached broccolini and lentils L,G

 
Fish Soup 16,50 €

-Creamy rainbow trout soup, castle bread and roasted butter L

Dessert
Rhubarb 10,00 €

-Rhubarb pie, cardamom cream and caramel L
 

Rasberry 11,00 €
-White chocolate-raspberry parfait, fresh berries and oat biscuits L,G

 

 
Pussukka 4,00 €

-Malt loaf from Katinala bakery, rice pastry and roasted butter L
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