M/S Charlotta Menu 2022

Unohtumattomia ruokanautintoja
upealla Kokemäenjoella

Tervetulomalja laivalle saavuttaessa virittää tilaisuuden juhlatunnelmaan.
Valikoimiimme kuuluvat yleisimmät miedot ja väkevät alkoholijuomat.
Alkumalja, alkoholiton 4,00 € / hlö
Kuohuviinillä 5,50 € / hlö
Talon viini 31,00 € / 75 cl pullo
Talon viini pun./ valk. 8,50 € / 12 cl

Oma alkusnapsimme on rommista
valmistettu, merituulen kaltainen ”Tömssy”,
joka sopii hyvin sekä naisille että miehille.
4,00 € / kpl

Menuvaihtoehdot 1–8
1. Kapteenin pöytä • 36,50 € / hlö

Rosepippuroitua kylmäsavulohta (G/L)
Loimulohta, remouladekastiketta (G/L)
Limemarinoituja katkarapuja (G/L)
Maalaissalaattia, murennettua fetaa (G/L)
Hedelmäistä broilerﬁlesalaattia (G/L)
Ylikypsää härkää, paahteista punaviinikastiketta (G/L)
Yrttiperunoita (G/L)
Talon leipää, tuorejuustolevitettä (L)

2. River Menu • 31,00 € / hlö

Sinappisilakoita (G/L)
Graavia lohta (G/L)
Savulohiﬁlettä, ruohosipuli-kermaviilikastiketta (G/L)
Rapumousse-saaristolaisleipäsiä (L)
Vihersalaattia, viinirypäleitä ja kurkkua (G/L)
Tomaattia ja mozzarellaa, rucolaa (G)
Tikka masala -broileria (G/L)
Paahtopaistia, lempeää paholaisen majoa (G/L)

3. Purserin possua • 24,00 € / hlö

Pitkään haudutettua possua, BBQ-majoa (G/L)
Uunilohkoja (G/L)
Värikästä coleslaw-salaattia (G/L)
Marinoitua fetasalaatia (G/L)
Talon leipää, tuorejuustolevitettä (L)

4. Laivurin Kiusaus • 21,50 € / hlö
Riistakiusausta (G/L)
Puolukkahilloa (G/L)
Vihreää leipäjuustosalaattia (G/L)
Punajuurta ja suolakurkkua (G/L)
Talon leipää, tuorejuustolevitettä (G/L)

Jälkiruoat

Juustokakkua annoslasissa (L) 5,80 €
(Passion, mango, tyrni)
Marja Triﬂe (L) 5,80 €
Pannacotta, vadelmamelbaa (G/L) 5,80 €
Sesongin kermakakku (L) 5,80 € / hlö

Kahvin kera

Kahvi ja voisilmäpulla 6,50 € / hlö
Kahvi ja viineri 6,50 € / hlö
Kahvi ja kakkupala (lakka tai mansikka) 6,50 € / hlö
Kahvi ja kylmäsavulohileipä 7,50 € / hlö
Kahvi ja katkarapucroissant 7,50 € / hlö

• Kaikkiin ruokiin sis. kahvi ja tee, leipää tai patonkia sekä voi.
• Ruoat valmistetaan vähälaktoosittomina.
• Erikoisruokavaliot huomioimme ilmoituksenne mukaisesti.
• Hinnat sisältävät tarvittavat ruokailuvälineet, servetit,
ruokajuomana vesi.
• Yllämainitut menut on tarkoitettu yli 10 hengen ryhmille,
koko ryhmälle valitaan sama vaihtoehto.
• Kaikkiin ruokiin sisältyy kahvi ja tee, leipää tai patonkia sekä voi.
• Ruoat valmistetaan vähälaktoosittomina.
• Erikoisruokavaliot huomioimme ilmoituksenne mukaisesti..
• Hinnat sisältävät tarvittavat ruokailuvälineet, servetit,
ruokajuomana vesi.
• Yllämainitut menut on tarkoitettu yli 10 hengen ryhmille,
koko ryhmälle valitaan sama vaihtoehto.
Hinnat sis. alv 14 % (alkoholit alv 24 %)
Posliiniastiasto + 1,80 € / hlö (sis. juomalasit)

5. Kapteenin keitto • 14,90 € / hlö
Kermaista savulohikeittoa (G/L)
Saaristolaisleipä , voita (L)

6. Kansipojan pata • 22,00 € / hlö
Pippurihärkää (G/L)
Riisiä (G/L)
Vihersalaattia (G/L)
Tomaatti-sipulisalaattia (G/L)
Talon leipää, tuorejuustolevitettä (G/L)

Porin Vesibussiristeilyt Oy
Tilaukset ja info:
044 5879 900 tai 0400 329 831
info@risteilypori.ﬁ
risteilypori.ﬁ

Vesillä on ihan kuin maissa, paitsi mukavampaa!

