Arvoisa vieraamme,
Ostamme “Anno Dominiin”
ainoastaan ensiluokkaisia raaka-aineita,
joista laadimme ammattitaidolla Teille maittavan aterian.
Valikoimiimme kuuluvat ensiluokkaiset
espanjalaiset, italialaiset ja ranskalaiset viinit,
samoin kuin tunnetut aperitiivit, liköörit ja konjakit.
Jacques Truyol henkilökuntineen kiittää
vierailustanne ja tekee parhaansa,
että ruokailuhetkenne olisi mahdollisimman miellyttävä.

Hyvää ruokahalua!
Lista allergeeneista on pyydettäessä nähtävissänne

Aperitiiviksi suosittelemme:
Kir 3,95
Mustaherukkalikööri ja valkoviini

Kir Royal 4,60
Mustaherukkalikööri ja kuohuviini

Kir Anno Domini 8,25
Mustaherukkalikööri ja samppanja

Kotitekoiset keitot
Gratinoitu sipulikeitto lyonin tapaan 6,35
Suurustettu vihreä parsakeitto, kermavaahtokruunu 6,10
Hummeri-bisque 9,70
Herkullinen suurustettu hummerikeitto, kermavaahtokruunu ja kaviaari
ALV sisältyy hintaan

Bruschetta caprese (4 kpl) 3,00
Paahdetut leipäviipaleet, päällystetty tulisesti
maustetulla tomaatilla, valkosipulilla ja basilikalla,
lopuksi gratinoitu mozzarella-juustolla ja päälle siroteltu oreganoa

Rapea leipä valkosipulivoin kera 2,60
Leipä ja aioli (valkosipulimajoneesi) 1,95
Leipä ja voi 1,40

Salaatit
Värikäs salaatti 10,50
Valikoima erilaisia salaatinlehtiä vihannesten, tonnikalan
ja keitetyn munan kera, talon erinomainen salaattikastike

Salaatti Caprese 8,30
Aito italialainen mozzarella-juusto,
kypsiä tomaatteja viipaleina, basilikaa, kylmäpuristettua oliiviöljyä
ja Modenan balsamiviinietikkaa, oregano

Salaatti Brasilia 11,25
Erilaisia salaatteja koristeltuina palmunsydämellä, maissilla,
katkaravunpyrstöillä, mangosuikaleilla ja keitetyllä munalla.
Mausteena talon oma salaattikastike

Salaatti paistetun kananmaksan kera 8,85
Tuoreita salaatteja,
valkosipulin ja persiljan kanssa freesattuja osterivinokkaita,
kananpojanmaksaa sherryviinietikalla terästettynä

Salaatti Lucullus 14,35
Tuoreita salaatteja ja vuonankaali (mâche-salaatti),
paistettua ankanmaksaa ja herkkutatteja,
pinjansiemeniä, viiriäisenmunia ja cherrytomaatteja
ALV sisältyy hintaan

Kylmät alkuruoat
Norjalainen savulohi 13,60
Sinappi-hunajakastike ja paahtoleipä

Avokadomousse katkaravunpyrstöjen kera 13,10
cocktailkastike ja paahtoleipä

Carpaccio häränfileestä 13,10
kylmäpuristettua oliiviöljyä, parmesanlastut,
selleri, ohuet tuoreen herkkusienen viipaleet ja rucolasalaatti

Bresaola (ilmakuivattu naudanliha) 13,30
parmesanlastut, rucolasalaatti ja cherrytomaatit

Foie gras mi-cuit (ankanmaksa) 15,50
värikäs salaattikimppu, kvittenihyytelö ja paahtoleipä
Ankanmaksan, kylmä ja lämmin, seuraksi suosittelemme viinilasillista:
“Makea sherry Noe Pedro Ximénez 30 v.” 7,60
“Sauternes - Bordeaux” 6,75

Lämpimät alkuruoat
Foie gras Pedro Ximénez-kastikkeen kera 16,50
Paistettua tuoretta ankanmaksaa,
tarjoillaan voitaikinassa omenaviipaleiden päällä,
makea sherry-salottisipulikastike, värikäs salaattikimppu

Friteerattu Camembert (5 kpl), mustikkahillo 8,25
värikäs salaattikimppu

Etanat “à la Bourguignonne”

6 etanat
9 etanat
12 etanat

täytteenä talon oman reseptin
mukaan valmistettu valkosipulivoi

9,20
13,55
18,00

Sinisimpukat “à la Provençale” 11,10
gratinoitu valkosipulivoissa

Vihreät parsannuput 12,50
kevyessä savulohikastikkeessa, lohisuikaleet ja lohikaviaari
ALV sisältyy hintaan

Pasta

Ensiluokkaista italialaista pastaa maukkaiden kastikkeiden kanssa

Spaghetti Mare e Monti 10,50
Spagetti kermakastikkeessa, jossa aavistus tomaattia,
herkkutatteja, herkkusieniä ja katkarapuja

Spaghetti Frutti di Mare 12,90
Spagetti tomaattikastikkeessa,
jossa pieniä mustekaloja, katkarapuja, kampa- ja sinisimpukoita

Tagliatelle con funghi porcini e tartufo 12,95
Nauhamakaronit herkkutattien kera
tryffelinmakuisessa kermakastikkeessa

Tagliatelle al salmone 12,50
Nauhamakaronit kerma-tillikastikkeessa,
jossa savulohisuikaleita ja katkarapuja

Tagliatelle alla boscaiola 10,50
Nauhamakaronit herkkusienien, purjon,
herneiden, pekonin ja kerman kera

Maccheroni “Anno Domini” 10,60
Makaronit tomaattikastikkeessa,
jossa vasikanlihaa, paprikaa, herkkusieniä, sipulia ja valkosipulia

Tortelloni alle noci e tartufo 11,40
Juusto-pinaattitäytteiset tortellonit
kermakastikkeessa, jossa saksanpähkinää ja tryffeliä

ALV sisältyy hintaan

Meren antimia
Tarjoamme ainoastaan ensiluokkaista tuoretta kalaa

Merianturanfileitä samppanjakastikkeessa 18,50
jossa katkarapuja ja tuoreita herkkusieniä

Lohimoussella täytetyt merianturan fileet 19,50
tillikastikkeessa, savulohisuikaleet

Piikkikampelan filee siiderikastikkeessa 21,20
jossa suikaloitua purjoa

Paistettu “Lubina”-filee (ensiluokkainen meribassi) 20,25
miedossa karkeassa ranskal. vanhanajan sinappikastikkeessa

“Lubina”-filee maun mukaan 20,25
(samppanja-, siideri- tai tillikastike)

Paistettu “Lubina”-filee Maldon-suolan kera 19,80
ja erittäin hieno basilikalla maustettu oliiviöljy

Merellinen kimara 22,30
Tuoreita kalafileitä, mustekaloja, katkarapuja ja kampasimpukoita
kevyessä tillikastikkeessa, Pernod’lla maustettu

Langostinos “à la Provençale” 19,40
Jättikatkaravunpyrstöjä tomaatin,
valkosipulin ja erilaisten mausteiden kera

Langostinos “Oriental” 19,95
Jättikatkaravunpyrstöjä curry-kermakastikkeessa
hedelmien ja raastetun kookospähkinän kera

ALV sisältyy hintaan

Ankka
Magret de Canard 16,50
Uunissa paistettua ankanrintaa,
vadelmaviinietikkaliemi ja hunaja

Ankkaa appelsiinikastikkeessa 15,70
Confit de Canard 16,20
Ankanreisi, keitetty omassa rasvassaan, mustikkahillo

Karitsa
Uunissa paistettu karitsanselkäpaisti 20,50
Dijon-sinappikuorruke ja timjamimehuste

Erikoisuutemme
Karitsan kateenkorva voitaikinassa 19,50
Korvasieni-kermakastike

Vasikanliha
Vasikanleikkeet, Marsalaviinikastike omenaviipaleiden kera 15,95
Vasikanleikkeet kermaherkkusienikastikkeessa 15,95
Pienet vasikanleikkeet “alla Valdostana” 16,50

(jossa ilmakuivattua kinkkua, katkarapuja ja Fontinajuustoa)

Vasikanfileemedaljongit 23,50
konjakki-kermaherkkutattikastikkeessa
ALV sisältyy hintaan

Naudanliha
Stroganoff “de Luxe” 18,50
Sisäfileesuikaleet kevyessä tryffelinmakuisessa
kermakastikkeessa, tuoreet herkkusienet ja metsäsienet

Filets mignons (sisäfileemedaljongit) 18,95
viherpippurikastike ja béarnaise
Sisäfileepihvi konjakki-kermaherkkusienikastikkeessa 18,95
Sisäfileepihvi balsamikoetikkakastikkeen kera 18,75
Sisäfileepihvi viherpippurikastikkeessa 18,75
Sisäfileepihvi béarnaisekastikkeen kera 18,95
Sisäfileepihvi aidon Roquefort-juustokastikkeen kera 18,95
Sisäfileepihvi persiljavoin kera 18,25

Sisäfileemedaljongit musta valkosipulikastikkeessa 19,10
Sisäfileemedaljongit herkkutattikastikkeessa 21,20

Tournedos Anno Domini (sisäfilee) 22,95
paistettu ankanmaksaviipale, portviini-tryffelikastike

Sianliha
“Casimir” Porsaanfileesuikaleet currykastikkeessa hedelmien kera 13,50
Porsaanfileemedaljongit musta valkosipulikastikkeessa 14,75
Porsaanfileemedaljongit “à la Normande” 14,50
Calvados-kermakastike ja omenaviipaleet

ALV sisältyy hintaan

Juustot
Kolme ranskalaista juustoa, saksanpähkinä 7,50
Viisi ranskalaista juustoa, saksanpähkinä 9,95

Jälkiruoat
jälkiruokien seuraksi suosittelemme viinilasillista:
“Moscatel pasa Playa Regla” 4,55
“Makea sherry Noe Pedro Ximénez 30 v.” 7,60
“Sauternes - Bordeaux” 6,75

Mango- ja sitruunasorbetit (2 palloa) 5,60
Vadelma-, mango- tai passiohedelmäkastike 5,75
vaniljajäätelö (2 palloa)

Dame blanche 5,75
Vaniljajäätelö (2 palloa), lämmin suklaakastike

Suklaamousse, kiivi ja kermavaahto 5,75
Profiteroles (kermatäytetyt pienet tuulihatut) 6,25
vaniljajäätelö, lämmin suklaakastike

Mangosorbetti 6,25
ja mangoviuhka, vadelmakastikepeilillä

Colonel 6,25
Vaahtomainen sitruunasorbetti venäläisen vodkan kera

Lämmin vadelmat, vaniljajäätelö ja kermavaahto 6,25
Crêpes Suzette vaniljajäätelön kera 6,25
Grand-Marnierilla liekitettynä

Suklaa coulant, vaniljajäätelö 6,25
Pieni suklaakakku, lämmin suklaasydän

Tarte Tatin, vaniljajäätelö 6,25
Karamellisoitu ranskalainen omenatorttu
ALV sisältyy hintaan

Kahvi
Espresso - Kofeiiniton - kermatilkan kera 2,35
Kaksinkertainen espresso 3,25
Maitokahvi - Suodatinkahvi 2,50
Cappuccino 3,30
Kahvi kerman kera 3,30
Carajillo (kahvi ja brandy/anis) 3,60
Irish Coffee (kahvi, irlantilainen viski, kerma) 6,50
Calypso (kahvi, Tía María, kerma) 6,50
Baileys (kahvi, Baileys, kerma) 6,50
Karlsson (kahvi, Baileys, Cointreau, kerma) 6,50
Orange (kahvi, Grand-Marnier, kerma) 6,50
Normandie (kahvi, Calvados, kerma) 6,50
D.O.M. (kahvi, Bénédictine, kerma) 6,50
Kiss of fire (kahvi, Tía María, Cointreau, kerma) 6,50
Amaretto (kahvi, Amaretto, kerma) 5,95
Parisien (kahvi, Brandy, kerma) 5,95

Tee - Yrttitee
Tee 2,35
Lehmustee 2,35
Kamomillatee 2,35
Piparminttu tee 2,35
ALV sisältyy hintaan

ALV sisältyy hintaan

ALV sisältyy hintaan

