
KOLMEN RUOKALAJIN MENU 

Kasvismenu 37 € / Kala 42 € / Liha 46 €  
Viinipaketti 23 €/henkilö  

Olemme valikoineet menuun sopivan viinipaketin, siihen kuuluvat suositusviinit on merkitty 
ruokalajien yhteyteen. 

VALITSE ALKUUN 

Gorgonzolajuusto-valkosipulietanat  
Valkosipuli-Provence -yrttivoissa paistettuja gorgonzolajuustolla kuorrutettuja etanoita (G),L   

Domaine Begude Sauvignon Blanc, Limoux, France 2017 Organic 

Tai 

Tuoreparsaa 
Tuoreparsaa, varhais-tilliperunaa ja hollandaiskastiketta  L,G 

Domaine Begude Sauvignon Blanc, Limoux, France 2017 Organic 

VALITSE PÄÄRUOAKSI 

Parsa-mascarpone risotto � 
Valkoviinillä, sitruunaliemellä ja mascarponella maustettu välimeren klassikko ja tuoretta 

parsaa G, (L)   
Tombacco Pecorino, Campania, Italia 2015 

Tai�   

Puuhii l igri l lattu päivän kala  
Fileenä (160g) grillattua päivän kalaa, palsternakkapyre, tuoreparsaa, karpalosose sekä rapea 

lehtikaalisipsi G, L 
Louis Jadot Chablis, Chardonnay, 2016 

Tai    

�  Puuhii l igri l lattu naudan ulkofi le � 
Murea naudan ulkofilepihvi (200g), paahdetut bataattilohkot, paahdettua tuoreparsaa, 

hollandaiskastike G, L 
QP Organic Rioja, Tempranillo 2015 

JÄLKEEN 

Suklaafondant  
Tummasuklaafondant sekä talon itse tehtyä vaniljajäätelöä L 

Godelia Libamus, Mencia, Espanja 2012 

Tai 

Crèmebrule  
Crèmebrule ja mangosorbetti L, G 

Heaven on Earth, Muscat d´Alexandrie, Etelä-Afrikka 
 

G=gluteeniton, (G)=saatavana gluteenittomana, L=laktoositon, (L)=saatavan laktoosittomana, 
M=maidoton 



 

 

Alkuruoka 
 

Tuoreparsa 11€  
Tuoreparsaa, varhais-tilliperunaa ja hollandaiskastiketta  L,G 

Rugosan avokado-katkarapuskagen 12€  
Maalahden limppu, avokado-katkarapumassa ja siian mätiä L 

Gorgonzolajuusto-valkosipulietanat 11€  � 
Valkosipuli-Provence -yrttivoissa paistettuja gorgonzolajuustolla kuorrutettuja etanoita (G), L 

Napostelulautanen 13,50€  
Päivän juusto, aurinkokuivattutomaatti-oliivitapenade, Prosciutto di parma-cantaloupe, 

savusärki, hummus, graavilohi, roquefor crème, talon leipä 

 
Pääruoka 

Perinteinen lohikeitto 15€   
Rugosan perinteisesti valmistettu kermapohjainen lohikeitto G, L 

Maalahdenlimppu L 

Puuhii l igri l lattu päivän kala 22,50€  � 
Fileenä (160g) grillattua päivän kalaa, palsternakkapyre, tuoreparsaa, karpalosose sekä rapea 

lehtikaalisipsi G, L 

Parsa-mascarpone risotto 18€ � 
Valkoviinillä, sitruunaliemellä ja mascarponella maustettu välimeren klassikko ja tuoretta 

parsaa G, L  

Puuhii l igri l lattu naudan ulkofi le 23,50 € � 
Murea naudan ulkofilepihvi (200g), paahdetut bataattilohkot, paahdettua tuoreparsaa, 

hollandaiskastike G, L 

Puuhii l igri l lattu kanafi le 19,50 €   
Grillattua rintafilettä (180g), kauden risotto, vuohenjuustocreemi G 

Lampaan potka 22,90€ 
Pitkään haudutettua lampaanpotkaa, puikulaperuna-purjomuusia, kauden kasviksia, 

mustaherukkaliemi G, L 

Lauttasaaren mixed gri l l  (2–6 hengelle) 31,50 €/hlö 
Keittiömestarin grillierikoisuus: Lajitelma kanaa, lampaan entrecote, naudan sisä- ja ulkofilettä 

sekä kauden kasviksia. Lisukkeina ranskalaiset, hollandaiskastike, ketsuppi ja paprika-aioli  
G, L 

 



 

Rugosan burgerit 
Puuhii l igri l lattu pihviburger 19 €   

Pihvi naudan jauhelihasta (210g) ja kypsytettyä cheddarjuustoa, coleslawsalaatti, paprika-aioli 
L, (G) 

Rugosan falafel-pihviburger 16,00 €  � 
Falafel-pihvi ravintolan reseptillä, avokadoa, hummusta V,(G) 

Rugosan kana-vuohenjuustoburger 18,50€  
Puuhiiligrillattu kanan rintafile, pariloitua vuohenjuustoa, talon pestokastiketta ja 

balsamicosiirappi, coleslawsalaatti, paprika-aioli (G) 

 

Annoksiin kuuluu: mummon kurkut, marinoitu sipuli, jääsalaatti, tomaattiviipale, ketsuppi ja 
ranskalaiset 

 

Rugosan pizzat 
 

Prosciutto 14,50€  
Prosciutto di parma, buffalomozzarella, aurinkokuivattutomaatti 

Vuohenjuusto 14,50€  
Vuohenjuusto, pestokastike, pinjansiemen ja balsamicosiirappi 

Graavilohi 16,50€  
Graavilohi, marinoitu punasipuli, siian mäti L 

Chorizo 14,50€  
Chorizo, tuorechili, gorgonzolajuusto, kirsikkatomaatti L 

Vegepizza 14,50€  
Paahdettu munakoiso, kesäkurpitsa, cashewpähkinä, latva-artisokka, marinoitu kalamataoliivi, 

avocado (V), L 

Rugosan gri l l ipizza 17,50€  
Puuhiiligrillattu broilerin rintafile, kirsikkatomaatti, pestokastike 

Rugosetta 17€  
Kolme valitsemaasi täytettä 

Kaikkiin pizzoihin kuuluu vehnäpohja, tomaattikasike, mozzarellaraaste ja rucola. 

 

 



 

Rugosan salaatit� 
Kaikki annokset sisältävät sekasalaattipohjan, aurinkokuivattua tomaattia, marinoituja 
kalamata oliiveja, paahdettua cashewpähkinää, mummon kurkkua, pestokastiketta, 

balsamicosiirappia ja vadelmavinaigretteä 

Pariloidulla vuohenjuustolla 18€  G 

Savusärjel lä 19€  (L), G 
 

Gril latulla savutofulla 16€  V, G 

Puuhii l igri l latul la kananrintafi lel lä 19€  (L), G 
+3€ grillatulla vuohenjuustokiekolla 

 

Ceasarsalaatit 
  

Romainesalaatti, ceasarkastike, parmesanlastut ja krutonkia L, (G) 

Puuhii l igri l latul la lohella 21€  

Jumbokatkaravuil la 21€  

Puuhii l igri l latul la kanan rintafi leellä 19€  

 

 

Jälkiruoka 
Juustolautanen 10€  � 

Lajitelma valikoituja juustoja ja hilloa G (kysy tarjoilijalta päivän valikoima) 

Suklaafondant 8,50€   
Tummasuklaafondant sekä talon itse tehtyä vaniljajäätelöä L 

Crèmebrule 8,50€  
Cremebrule ja mangosorbetti L, G 

Vaahtokarkkipizza 8,50€  
Uunissa paistettu vaahtokarkkipizza, vaniliajäätelöä, suklaakastiketta ja strösseliä L 

Rugosan jäätelöt ja sorbetit 5€ � 
Itse tehtyä jäätelöä tai sorbettia ja kastiketta. G, L 

(Kysy tarjoilijalta päivän valikoima) 

 



 

Rugosa ja lapset 
Nemon pizza 9€ 

Tuore ananas, palvikinkku L 
 

Herra Rauskun lihapullat 9€ 
Itse tehtyjä naudanlihapullia valitsemallasi lisukkeella L, G 

 
Nigelin lohiannos 10€ 

Pariloitua lohifilettä valitsemallasi lisukkeella L, G 
 

Dorin puuhiiligrillattu broileri 9€ 
Puuhiiligrillissä grillattua broileria valitsemallasi lisukkeella  L, G 

 
Valitse lisukkeeksi ranskalaiset tai perunamuussi.  
Lasten annoksiin kuuluu mehu ja talon jäätelöpallo 

 
 

 
 
 

G=gluteeniton, (G)=saatavana gluteenittomana, L=laktoositon, (L)= saatavana laktoosittomana 
M=maidoton	


