BRASSERIE RAMPSI
TALVIKAUSI '21

Eräänä syysaamuna nauttiessamme aamiaista Country Clubilla juolahti
mieleemme avata Rampsi asiakkaidemme iloksi. Siitä se ajatus sitten lähti ja
saimme muitakin innostuneita mukaan. Mitä haluamme tarjota, kuului
kysymys? Laitetaan tarjolle jotakin mistä tulee hyvä mieli kuului vastaus.
Jotakin luonnosta, jotain pelloilta ja vesistöistä, parhaita juomia myös.
Rampsin menu II on luotu talvikaudesta inspiroituneena, raaka-aineita
vesistöistä ja jään alta, metsistä ja juureskellareista, tiloilta ja tarhoilta.
Rakkaudella,
Brasserie Rampsi henkilökunta
sekä Heikki, ravintolapäällikkö &
Teiju, keittiöpäällikkö
Brasseri Rampsi on luonnon ympäröimä rennon ja lämpimän ilmapiirin ruokaja juomaravintola, jossa voi pistäytyä tai viihtyä pidempäänkin illallisella.
Ruoka- ja juomatuote sitoutuu yhteen ympäröivää luontoa ja perinteitä
vaalien vuodenaikojen mukaan. Palvelemme maanläheisyys ja vastuullisuus
edellä, makua korostaen. Valinnoissamme huomioimme suomalaiset ruokatuottajat unohtamatta eurooppalaisuuttamme. Ympäristössämme, ruoan
maussa ja kaiken esillelaitossa huokuvat värit, lämpö ja hyvä olo.
Juomia meiltä ja maailmalta. Juomavalikoimamme on harkittu valikoima
vivahteikkaita viinejä ympäri maailman ja kokonaisuuden täydennämme
muilla laadukkailla juomilla. Valikoimamme elää jatkuvasti, viinikaapin
sisältöä vaihtelemme tunnelman ja ruokalistojen mukaisesti, oluista
nostamme esille paikallisen Kanavan Panimon huikaisevat ruokaoluet ja
lupaamme yllätyksiä myös juomasekoitusten ystäville.
Heittäydy rohkeasti vietäväksemme.
Anna palvelun ja ruoan hurmata sinut, viimeistele suosittelemillamme
juomilla ja keskity nauttimaan, yksin, kaksin tai porukan kesken.
Aperitiiviksi suosittelemme:
Lasillinen kuohuviiniä, 12CL
9,60 €
Lasillinen samppanjaa, 12CL
15,60 €
Roku Gin & Tonic
15,00 €
Hendrick's Gin & Tonic
15,00 €
Vermut Lustau Blanco/Rosso 8CL
8,00 €
Kanavan Panimo oluet 33CL
alk. 8,00 €
The Good Cider of San Sebastian
6,00 €
(alkoholiton)
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KAUSIMENUT
KAUDEN PARHAAT PALAT -MENU
Mestarin suunnittelema menu vaihtuvista
sesongin raaka-aineista. Huomioimme ruokavaliot.
3 ruokalajia 44 €
4 ruokalajia 50 €
Hovimestarin suositusjuomat menulle
puolikas | normaali
3 lasillista 24 € | 32 €
4 lasillista 27 € | 36 €

VESISTÖISTÄ
Siikaa & porkkanapyrettä
paahdettuja kantarelleja & mustikalla maustettua
hollandaisekastiketta, tillimarenkia L, G
30 €Ä

METSISTÄ & LUONNOSTA
Paistettua fasaanin rintaa & sitruunaista puikularisottoa
viskillä maustettua hapankermaa sekä katajanmarjaöljyä L, G
Fasaanin alkuperä EU.
14 € | 24 €
Risotto saatavilla myös ilman fasaania L, G
12 € | 18 €
Poron sisäpaistia & savupuikulamuusia
riistakastiketta & karamellisoitua
tyrni-kaalipaistosta L, G
36 €
Jäävesi ainoana ruokajuomana 1 € / henkilö.
Novelle lähdevesi hiilihapotettu tai still 4 € | 1,25 L

M Maidoton | L Laktoositon | G Gluteeniton | Ve Vegaaninen
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TILOILTA & PELLOILTA
Takuumureaa naudanlihatartaria & parmesaanisipsiä
makeaa sinappia & kuivattua keltuaista L, G
14 € 80g | 22 € 150g
Maa-artisokkakeittoa & juuressipsejä
tryffelillä maustettua yrttiöljyä M, G, Ve
12 € | 20 €
'Steak frites' takuumureaa naudan ulkofileetä & yrteillä höystettyjä
rapeita ranskanpotaatteja sekä Cafe de Paris -maustevoita L, G
30 € 200g | 50 € 400g

Kaikki käyttämämme lihatuotteet ovat kotimaisia,
ellei muuta mainita

SOKERILEIPURIN KÄSISTÄ
& KEITTIÖN SYDÄMESTÄ
Pala juustoa & keittiössämme
keiteltyä hilloketta
6 € / pala
Peltola blue -sinihomejuusto
Jukolan Aito Cheddar Vintage
Helsingin Meijeriliikkeen Klippan -valkohomejuusto
Valkosuklaamudcake
manteli-kaakaomoussea, espressotuillea &
mansikka-fenkolijusia
12 €
Tarjoilemme aterioiden seurana leipurimme
lämpimäisiä omasta uunista levitteen kera.

M Maidoton | L Laktoositon | G Gluteeniton | Ve Vegaaninen
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PERHEEN PIENIMMILLE
Valmistamme ilolla kaikista listan annoksista
pienempiä annoksia puoleen hintaan.
Rampsin lihapullia kermakastikkeessa
& ranskalaisia perunoita sekä paistettuja
kasviksia L
10 €
Paistettua lohta & ranskalaisia perunoita
sekä paistettuja kasviksia L,G
10 €
Jäätelöpallo
Kysy maut tarjoilijalta
4€

