
KOLMEN RUOKALAJIN MENU 

Kasvismenu 37 € / Kala 41 € / Liha 42 €  
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 

Gril lattua vuohenjuustoa ja päärynächutney 
Grillattua vuohenjuustoa, babyleaf salaattia ja päärynä chutneyta G 

Kantina Kaltern, Cabernet-Merlot 2018, Alto Adige, Pohjois-Italia 

 
VALITSE PÄÄRUOAKSI 

Paahdettu munakoiso  
Paahdettua munakoisoa, aivarkastike, mustalinssimuhennos, tsatsiki L,G,(V) 

Paulingshof Figaro, Riesling 2015, Mosel, Saksa 

Tai�   

Puuhii l igri l lattu päivän kala � 
Fileenä (160g) grillattua päivän kalaa, palsternakkapyre, valkoviinissä paahdetut juurekset, tilli-

beurre blanc G, L 
Louis Jadot Chablis, Chardonnay, 2016 

Tai    

Puuhii l igir l lattu pippuripihvi 
Murea naudan pippuripihvi (200g), valkoviinissä paahdetut juurekset, paahdettua chilipaprikaa 

ja punaviini-voikastike M, 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 
 

 



Alkuruoka 
 

Rugosan avokado-katkarapuskagen 12€  
Maalahden limppu, avokado-katkarapumassa ja kirjolohen mäti L 

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

Paahdettu munakoiso 12€  
Paahdettua munakoisoa, ajvarkastiketta, tsatsiki L,G,(V) 

 
Girl lattua vuohenjuustoa ja päärynächutney 12€ 

Grillattua vuohenjuustoa, babyleaf salaattia ja päärynä chutneyta G 
 

Pääruoka 
Bouil labaissekeitto 19,50€   

Rugosan kermainen bouillabaissekeitto, äyriäisiä, kahta päivän kalaa, juustokrutonkia ja aiolia 
L 

Puuhii l igri l lattu päivän kala 22,50€ � 
Fileenä (160g) grillattua päivän kalaa, palsternakkapyre, valkoviinissä paahdetut juurekset, tilli-

beurre blanc G, L 

Sienirisotto 24,50€ � 
Valkoviinillä, sitruunaliemellä ja parmesanjuustolla maustettu välimeren klassikko grillatuilla 

kampasimpukoilla ja kauden sienillä G  

Puuhii l igri l lattu pippuripihvi 26,50 € � 
Murea naudan pippuripihvi (200g), valkoviinissä paahdetut juurekset, paahdettua chilipaprikaa 

ja punaviini-voikastike M, L 

Kana scashlik 19,50 €  
Possu schashlik 19,50€   

Possun niskaa tai kananrintaa vartaassa, paahdetut juurekset, aivarkastike (medium tulinen), 
mustalinssimuhennos L,G 

 
Paahdettu munakoiso 18€  

Paahdettua munakoisoa, aivarkastike (medium tulinen), mustalinssimuhennos ja tsatsiki 
L,G,(V) 

 

 

 

 



 

Rugosan burgerit 
Puuhii l igri l lattu pihviburger 16€   

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

Rugosan falafel-pihviburger 14,50€  � 
Falafel-pihvi ravintolan reseptillä, avocado kreemi, hummusta (V),(G) 

Rugosan kana-vuohenjuustoburger 15€  
Puuhiiligrillattu kanan rintafile, pariloitua vuohenjuustoa, talon pestokastiketta ja 

balsamicosiirappi, paprika-aioli (G) 

 

Annoksiin kuuluu: mummon kurkut, marinoitu sipuli, rucola, kirisikkatomaatti, ketsuppi ja 
ranskalaiset 

 

Rugosan pizzat 
 

Margarita 13€  
Buffalomozzarella, tomaattikastike, basilica 

 
Prosciutto 14,50€  

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

Vuohenjuusto, pestokastike, pinjansiemen ja balsamicosiirappi 

Chorizo 14,50€  
Chorizo, tuorechili, aurajuusto, 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, balsamicosiirappi 

Blanco 15€  
Päärynä, saksanpähkinä, pinjansiemen, cashewpähkinä, gorgonzolajuusto tai vegaanijuusto 

Rugosetta 17€  
Kolme valitsemaasi täytettä 

Kaikkiin pizzoihin kuuluu vehnäpohja, tomaattikasike, mozzarellaraaste ja rucola. 

 

 



 

 

 

Rugosan salaatit� 
Kaikki annokset sisältävät sekasalaattipohjan, kirisikkatomaatti, avokadoa, marinoituja 

kalamata oliiveja, paahdettua cashewpähkinää, mummon kurkkua, pestokastiketta, 
balsamicosiirappia ja vadelmavinaigretteä 

Pariloidulla vuohenjuustolla 18€  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 
Uunipäärynää ja vanil iajäätelöä 8,50€  

Uunikypsytettyä päärynää, voi-hunajaliemi, voissa paistettua suola-krutonkirouhetta, talon 
vaniliajäätelöä L,(G) 

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

Crèmebrule 8,50€  
Cremebrule ja mangosorbetti L, G 

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 jäätelö 
 

 
 
 
 

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


