SBPKY ry:n erikoisnäyttely Oulu 2.7.22
Näyttelyillallisen menuvaihtoehdot
HUOM! Maksa illallinen 12.6. mennessä ja liitä arkistointitunnus ilmoitukseen.
Ilmoittautuminen on sitova.
tilinumero:FI53 5506 0020 1717 22
viite: 20226 Suomen Belgianpaimenkoirayhdistys
BIC: OKOYFIHH

Linkki ilmoittautumiseen
HARALD SINIHAMPAAN RETKI

44.90 €

THE VOYAGE OF THE HARALD BLUETOOTH
EVAKON LOHIPIIRAKKA M
The Settler’s salmon pie M
Riisipiirakan päälle kootaan punajuurigraavattua lohta, mummon
fenkolikurkkuja ja ituja vierellään sinappihummusta ja jokirapuja
The rice pie is topped with beetroot-gravlax salmon, grandma’s fennel
cucumbers and sprouts, accompanied by mustard hummus and crayfish
BROILERIA BIRKAN TARHASTA L, G
Chicken from the Birka farm L, G
Pariloitua broilerinrintaa ja paistettua Kolatun vuohenjuustocheddaria,
Viikinkien kilpiperunaa, karhunvatukkakastia, paahdettuja juureksia sekä
raparperihilloketta
Grilled chicken breast and fried Kolattu goat’s cheese cheddar, Viking shield
potatoes, blackberry sauce, roasted root vegetables and rhubarb compote
VALHALLAN SUKLAAKAKKUA L
(SISÄLTÄÄ GLUTEENITONTA KAURAA)*
Valhalla chocolate cake L (contains gluten-free oats)

Valhalla-nougatkuorrutettua suklaakakkua ja mansikka-raparperisorbettia
koristettuna pähkinä-kauragranolalla ja kauden marjoilla
Valhalla-nougat frosted chocolate cake and strawberry-rhubarb sorbet
decorated with nut-oat granola and seasonal berries

GORM VANHAN RETKI
THE VOYAGE OF GORM THE OLD

50,80 €

SIENIKEITTOA EMBLAN PADASTA L
Mushroom soup from Embla’s pot L
Kermaisen pehmeää sienikeittoa kauden sienistä, paahdettua saaristolaisleipää
ja kirnuvoita
Creamy soft mushroom soup with seasonal mushrooms, toasted archipelago
bread and churned butter
ANDVARIN LOHTA L, G
Andvari’s salmon L, G
Paistettua merilohta, jokirapuja ja merileväkaviaaria, perunavoita sekä
yrttiöljyssä paistettuja kauden kasviksia ja skyr-kananmunakastiketta
Fried sea salmon, crayfish and seaweed caviar, potato butter, seasonal
vegetables sautéed in herb oil with skyr and egg sauce
HALTIJAVÄEN RÄISKÄLEET L Gluteenittomana +2 €
The Elf Folk’s crepes L Gluten-free +2 €
Paistettuja lettuja ja kirnupiimämoussea kettukarkkijäätelön, kauden marjojen
ja mansikkahillon kera
Fried pancakes and buttermilk mousse with rowanberry ice cream, seasonal
berries and strawberry jam

ERIK PUNAISEN RETKI
THE VOYAGE OF ERIK THE RED

35,70 €

VÖLAN VIHREÄ SALAATTI VE, M
Vala’s green salad VE, M
Raikasta salaattia ja metsämarjavinegretteä, ituja, pikkelöityä tomaattia,
mummon fenkolikurkkuja, retiisiä, belugalinssejä, hunajamelonisalsaa sekä
punajuuririeskaa
Fresh lettuce and forest berry vinaigrette, sprouts, pickled tomatoes,
grandma’s fennel cucumbers, radishes, beluga lentils, honeydew melon salsa
and beetroot flatbread
TERVANPOLTTAJAN TEMPEPIHVI VE, M
Tar Burner’s tempeh steak VE, M
Terva-bbq-marinoitua hernetempepihviä ja paistettua sydänsalaattia, paistos
mustasta kvinoasta, kaurasta ja soijapavuista, savumantelikastia,
sinappihummusta ja punajuuririeskaa
Tar-BBQ marinated pea tempeh steak and fried little gem lettuce, black quinoa,
oats and soy bean bake, smoked almond sauce, mustard hummus and beetroot
flatbread.

HUNAJASUUN RIISIPIIRAKKA VE, M
Honeysuckle rice pie VE, M
Sokerihuurrettu riisipiirakka, korvapuustimoussea ja mansikkahilloa sekä
kauden marjoja.
Sugar glazed rice pie, cinnamon bun mousse and strawberry jam and seasonal
berries

BJÖRN RAUTAKYLJEN RETKI

52,10 €

THE VOYAGE OF THE BJÖRN IRONSIDE

PIIKA-PLIKAN ALKUHYVÄ L
The servant maiden’s delicious starter L
Punajuurigraavattua lohta, tervasilakkaa, revittyä naudanposkea,
isokauriin-salamia, sinappihummusta, mummon fenkolikurkkua, ituja ja retiisiä
sekä saaristolaisleivällä savuhirvimoussea.
Beetroot-gravlax salmon, tarred Baltic herring, pulled beef cheek, red deer
salami, mustard hummus, grandma’s fennel cucumbers, sprouts and radishes,
and smoked venison mousse on archipelago bread

ROIHUJEN RANNIKON ROSVOPAISTIA L, G
Coast of Rovio robber’s roast L, G
Karitsan rosvopaistia, perunavoita, paistinkastia, paahdettuja juureksia sekä
suolakurkkua ja tervattua puolukkaa
Robber’s roast lamb, potato butter, gravy, roasted root vegetables, pickles and
tarred lingonberries
HARALDIN TERVAINEN L (SISÄLTÄÄ GLUTEENITONTA KAURAA)
Harald’s tar treat L (contains gluten-free oats)
Haraldin tervajäätelöä, vaahterasiirappia, pähkinä-kauragranolaa ja kauden
marjoja
Harald’s tar ice cream, maple syrup, nut and oat granola and seasonal berries

