
Vegebowl -juureshummusta, kvinoaa, papuja ja sienirisottoa 53 €
Vegebowl - root hummus, quinoa, beans and mushroom risotto 

 
Ruispaneroitua kuhaa & suppilovahveroita 59 €

Rye breaded pike perch & Trumpet chantarelles
 

Naudan sisäfileetä, porochorizoa ja tummaa karpalokastiketta 62 €
Beef tenderloin, reindeer chorizo and dark cranberry sauce

 
Kosken rannan luomulampaan fileetä, paahdettua valkosipulia ja

kahvikastiketta sekä maa-artisokka survosta 59 € 
Koskenranta organic lamb fillet, roasted garlic, coffee sauce and artichoke puree

A la Carte 
 

- lähi / local - luomu / organic - kasvis / vegetarian

Alkuruoka - Starters
Suomalaisia sapaksia lähialueen tuottajilta

Tapas finnish style 
 

Kuohkeaa juustokeittoa Kolatun vuohenjuustobriestä ja hamppua
kahdella tavalla

Fluffy cheese soup with Kolattu goat's brie and hemp two ways
 

Peurapateeta, puolukkamarmeladia ja paahdettuja juureksia 
Deer pate, lingonberry marmelade and roasted root vegetables 

 

Pääruoka - Main

Jälkiruoka - Dessert
Eerikkilän letut, lakkacoulis ja valkosuklaavaahtoa

Crepes Eerikkilä style, cloudberry coulis and white chocolade mousse
 

Kaura-omenapiirasta ja Antin Konditorian artesaanijäätelöä
Oat-apple pie with artisan ice cream from Antin Konditoria

 
Posset de Limon & Baileys mousse

 

Hinta muodostuu pääruoan mukaan. Valitse yhtenäinen menukokonaisuus
 koko ryhmälle. Erikoisruokavaliot huomioidaan erikseen. 

Ryhmämenu



 

 
Menukokonaisuuden hinta muodostuu pääruoan mukaan. Valitse
yhtenäinen menukokonaisuus koko ryhmälle. Erikoisruokavaliot

huomioidaan erikseen.
 

The price of the menu is based on the main course. Choose same menu for
the hole group. Special diets are considered separately. 

 
Kahvi / Tee jälkiruoan kanssa 2,90 € / henkilö (2,54 vat 0)

Coffee / Tea with dessert 2,90 € / person (2,54 vat 0)
 
 
 
 
 

Yllätysmenu - Surprise Menu
Keittiömestarin viiden ruokalajin yllätysmenu. 

Menukokonaisuus valmistetaan kauden parhaista lähialueen tuottajien raaka-
aineista. 

 
Chef's five-course surprise menu. The menu is made from the seasons best

ingredients from local producers.
 

 82 €
 

Viinipaketti yllätysmenulle 
Wine package for surprse menu

 
45 €

 
 
 

Minimi 4 hlö.
Tilaukset viimeistään 7 vrk ennen.

 
Minimum 4 people.

Orders latest 7 days before.
 

sales@eerikkila.fi
p. 0201 108 238

 
 

Hinnat sis. arvonlisäveron. Prices includes VAT.

mailto:sales@eerikkila.fi

