
JÄTTILÄISEN ILLALLISET 
KE - LA, jokaiselle päivällle omat menut.  

Ruoka on meille jäteille tärkeä asia, lähes yhtä tärkeä kuin metsä tai oksilla laulavat 
linnut. Ruoan pitää olla yksinkertaista mutta maukasta. Me nautimme ruokailemisesta 
täysin sydämin, siksi panostamme myös oikean tunnelman luomiseen. Ruokapöydässä 

voit huomata, että meidän vaikutus näkyy toisinaan myös ruoan koossa, meillä kun 
illalliset tarjoillaan näiltä hieman isommilta lautasilta.  

Jokaisessa ruoka-annoksessa voit maistaa lähiruoan puhtaita ja voimaa antavia 
makuja, kainuulaisin vivahtein höystettyinä. 

SAATAVUUS:  
KESKIVIIKKO - TORSTAI klo 17 - 20  

(keittiö sulkeutuu klo 19.00) 

PERJANTAI - LAUANTAI klo 18 - 22  
(Keittiö sulkeutuu klo 21.00)  

HINTA:  
Kolmen ruokalajin pöytiintarjoiltu illallinen. 

52 €/hlö 



Keskiviikko  

KURUN HERKUTTELUMENU 

Kivesvaaran metsien salaperäinen kulkija, maahinen Kuru, kasaa herkkulautasensa 
luovasti villiyrttejä säästelemättä. Kuru on mieltynyt erityisesti metsäsienten sekä 

perinteisen rosvopaistin hurmaavaan makuun. Lisäksi terva on yksi Kurun 
lempimauista, jolla hän viimeistelee niin suolaiset kuin makeatkin herkut. 

Kurun ruoanlaitto asenne: 

”Mitä luovempi mieli, sitä täydempi vatsa.” 

Alkuruoka 

Woimapiiras: 

Poro-nokkospiiras tai Metsäsienipiiras 

Pääruoka 

Rosvopaistinyytti tai Savukalanyytti 

Vihersalaatti terva-öljykastikkeella 

Höskytyskurkut 

Tervaleipä, voi 

Jälkiruoka 

Aitoa vaniljajäätelöä mustikoiden ja tervasiirapin kera 



Torstai 

SALAMÄNTIN HERKUTTELUMENU 

Salamäntti nautiskelee yksinkertaisesta ja luonnonläheisestä ruoanlaitosta, jossa myös 
hassuttelu on paikallaan. Hölskytyskurkut ja savukalanyytit ovat jätin omaleimainen 

bravuuri! Salamäntti on mieltynyt etenkin kalan suussa sulavaan makuun, johon 
sitruuna ja tilli antavat piristävän säväyksensä. Mansikan ja raparperin ihastuttava 

yhdistelmä on jälkiruokana kuin piste iin päälle! 

Salamäntin ruoanlaitto asenne: 

”Yksikään jätti ei tyhjin vatsoin pitkälle pötki!” 

Alkuruoka 

Woimapiiras: 

Poro-nokkospiiras tai Metsäsienipiiras 

Pääruoka 

Savukalanyytti tai Rosvopaistinyytti 

Vihersalaatti terva-öljykastikkeella 

Höskytyskurkut 

Tervaleipä, voi 

Jälkiruoka 

Mansikka-raparperikiisseli 



Perjantai 

METELI-JATULIN HERKUTTELUMENU 

Ruoanlaittajana Meteli-Jatuli on värikäs ja utelias kokeilija sekä villiyrttien suuri ystävä. 
Jätti on mieltynyt etenkin vivahteikkaisiin kala- ja kasvisruokiin, joista ei väriä, makua ja 

tuoksua puutu. Tuoreet, maukkaat kasvikset sekä juuresten syvät maut ovat Meteli-
Jatulin keittiön kulmakiviä. Valoisan kesäyön kasvattamat metsämarjat ovat 

jälkiruokana jätin suurinta herkkua. 

Meteli-Jatulin ruoanlaitto asenne:  

”Jos se on mahdollista, se on kokeiltava!” 

Alkuruoka 

Jätin Supersoppa, nokkospatonki 

Pääruoka 

Gratinoitu paikallinen järvikala tai Paahdetut uunijuurekset 

Nokkosmuhennos 

Persiljaperunat 

Hunajaiset yrttiporkkanat 

Vihersalaatti terva-öljykastikkeella 

Tervaleipä, voi 

Jälkiruoka 

Mustikkarahka 



Lauantai 

WÄKI-TURILAAN HERKUTTELUMENU 

Jäteistä suurin ja vahvin, Wäki-Turilas, kaipaa ruoalta erityisesti voimaa ja lämpöä - 
eiväthän kivilinnat muuten rakennu! Jätti arvostaa vahvoja metsäisiä makuja, riistaa 

sekä pitkään haudutettuja juureksia villiyrtein höystettynä. Voimaa antava nokkonen on 
Wäki-Turilaan lempiyrtti sekä kausittain vaihtuva talon kakku on tie jätin sydämeen! 

Wäki-Turilaan ruoanlaitto asenne: 

”Kurniva vatsa ei ole leikin eikä jätin asia!” 

Alkuruoka 

Metsäsienikeitto, nokkospatonki 

Pääruoka 

Pitkään haudutettu riista-juurespata tai Gratinoitu juurespihvi 

Persiljaperunat 

Punajuuri-aurajuustoviettelys 

Vihersalaatti terva-öljykastikkeella 

Tervaleipä, voi 

Jälkiruoka 

Talon kakkua 


