Savotan Juhannusmenut 21.–23.6.2019
Mikä olisikaan sopivampi paikka viettää suomalaista keskikesän juhlaa kuin reilusti suomalainen
Savotta. Sanotaan, että metsä on suomalaisen kirkko ja siihen sopiikin osuvasti, että sijaitsemme
Senaatintorilla Tuomiokirkkoa vastapäätä! Savotan Sannit ja Jätkät johdattavat leppoisalla
huolenpidollaan nostalgiselle aikamatkalle menneisiin vuosikymmeniin. Savottahenkinen sisustus sekä
persoonallisesti esille laitetut annokset parhaimmista raaka-aineista ovat saaneet inspiraationsa
Suomen rikkaista metsistä, tuhansista järvistä sekä suomalaisesta ”sisusta” ja tukkilaisperinteistä.
Juhannusruokailu onnistuu sään salliessa myös ulkona sisäpihan viihtyisällä terassilla tai
Aleksanterinkadun terassilla kirkkonäkymin. Tervetuloa juhannuksen viettoon!

Juhannusmenu 49,00 (norm. 51,30)
 Metsästä ja niityltä kerättyjä villiyrttejä (vegaaninen,M,G)
kauden sieniä ja suven vihanneksia
 Kotimaista lohta savupöntöstä (L)
kutunjuusto-ohrattoa ja kauden kasviksia
 Perinteistä pannukakkua (L)
mansikkavaahtoa ja raakasuklaakastiketta

Klassikkomenu 71,00 (norm. 73,60)
 Suursavotta
Lajitelma parhaita suomalaisia alkupaloja maalta ja vedestä
 Mureaa poron sisäpaistia (L,G)
tervaselleripyrettä, karpalokastiketta ja kaskijuureksia
 Sisujäätelöä (VL)
tyrnikastiketta ja salmiakki-pippuricrumblea

M=maidoton  L=laktoositon  VL=vähälaktoosinen  G=gluteeniton

 Suosittelemme saman menun valitsemista ennakkoon koko seurueelle.
 Ruokarajoitteet ja allergiat huomioimme mielellämme ennakkoilmoituksesta.
 Hinnat ovat per henkilö ja sisältävät arvonlisäveron sekä ryhmäalennuksen.

1/2 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Varausehdot liitteenä.

Voit koota mieleisesi Juhannusmenun myös näistä annoksista:
Alkuruokia
Suursavotta - lajitelma parhaita suomalaisia alkupaloja maalta ja vedestä
Uittopaikan kalasaaliin mukaan vaihtuva kalakeitto ja tillivoita (L,G)
Metsästä ja niityltä kerättyjä villiyrttejä,
kauden sieniä ja suven vihanneksia (vegaaninen,M,G)

22,90
12,90
11,90

Pääruokia
Mureaa poron sisäpaistia, tervaselleripyrettä, karpalokastiketta ja kaskijuureksia (L,G)
Kotimaista lohta savupöntöstä, kutunjuusto-ohrattoa ja kauden kasviksia (L)
Kasviskääryleitä, herneperunapyrettä ja puolukkahilloa (vegaaninen,M,G)

39,80
27,50
23,50

Jälkiruokia
Perinteistä pannukakkua, mansikkavaahtoa ja raakasuklaakastiketta (L)
Sisujäätelöä, tyrnikastiketta ja salmiakki-pippuricrumblea (VL)

11,90
10,90

Avoinna vuoden jokaisena päivänä
ma–la 12–23, su & pyhät 13–22
Juhannusaattona 21.6. avoinna 12–23
22.6 avoinna 13-22
23.6. avoinna 12–22

Tilat
Katutason ravintolasalit max 90 henkilölle ja näkymät suoraan Senaatintorille ja tuomiokirkolle.
Alakerran Kämppätupa max 60 henkilölle.
Kaksi terassia, joihin ruokatarjoilu: sisäänkäynnin yhteydessä Aleksanterinkadulla sekä viihtyisällä
sisäpihalla.
Tilojen pohjapiirustukset sekä virtuaaliesittelyt:
https://www.ravintolasavotta.fi/galleria/virtuaaliesittely.html

Sijainti
Ravintola Savotta sijaitsee keskeisellä paikalla Senaatintorin laidalla, Tuomiokirkkoa vastapäätä.
Sijainti kartalla: https://www.ravintolasavotta.fi/yhteystiedot.html
Raitiovaunut: 2, 4 ja 7 (pysäkit Aleksanterinkadulla)
Lähin pysäköintihalli: http://www.europark.fi/hki-kluuvi/
Kadunvarsipysäköinti: kertamaksurajoituksella 1–2 tuntia (vyöhyke 1), lisätiedot:
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kartat-ja-liikenne/pysakointi/pysakointi-helsingissa/

Tervetuloa Savotalle!

- Suomalaista perheyrittäjyyttä jo 25 vuoden ajan 2/2 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Varausehdot liitteenä.

