Tsekki

OBČERSTVENÍ
1. NACHOS S OMÁČKOU

SLANÉ KOLÁČE
19. KUŘECÍ KOLÁČ
5,50

pikantní paprikovo-rajčatová omáčka a nachos

2. NACHOS S DVOJITOU PORCÍ OMÁČKY

Koláč s kuřecím masem a zeleninou dušenými v sýru s černým
pepřem a smetaně a příloha dle výběru

7,00

20. HOVĚZÍ KOLÁČ

20,00

avokádová omáčka, pikantní paprikovo-rajčatová omáčka a nachos

Koláč s hovězím masem a zeleninou dušenými v sýru s černým

3. CIBULOVÉ KROUŽKY

pepřem a smetaně a příloha dle výběru

4,50

21. SOBÍ KOLÁČ

smažené cibulové kroužky s pikantní majonézou

4. SÝROVÉ PRSTY

5,50

smažené sýrové prsty a česneková majonéza

5. PŘÍRODNÍ ČESNEKOVÝ CHLÉB (2 kusy)
6. RAJČATOVÝ ČESNEKOVÝ CHLÉB (2 kusy)

22,00

Koláč se sobím masem a zeleninou dušenými
v sýru s černým pepřem a smetaně a příloha dle výběru

3,50

česnek a sýr

SLANÉ KOLÁČE

19,00

22. MEDVĚDÍ KOLÁČ

29,00

Koláč s medvědím masem a zeleninou dušenými v sýru s černým

4,50

pepřem a smetaně a příloha dle výběru

23. KOLÁČ S DIVOKÝMI HOUBAMI

pikantní rajčatová omáčka, česnek a sýr

19,00

Koláč s divokými houbami a zeleninou dušenými

FAJITAS
A LA CARTE

PŘEDKRMY
7. SALÁT HALLOUMI

v sýru s černým pepřem a smetaně a příloha dle výběru

8,00

dva různé typy salátu, rajče,

Hranolky, smažené kousky sladkých brambor,

okurka, marinovaná červená cibule, hroznové víno

šťouchané brambory, zelenina připravená na páře, salát

8. ZELENINOVÝ SALÁT

5,50

dva různé typy salátu, rajče, okurka, domácí zálivka

PIZZA

9. LOSOSOVÁ POLÉVKA vývar nebo krémová

9,50

žitný chléb a máslo

10. RAJČATOVÁ OMÁČKA SE SLANINOU
finský tradiční chléb Rieska a máslo

Otevřeno od 1. září do 30. dubna
každý den
od 12:00 do 22:00

PŘÍLOHA DLE VÝBĚRU

FAJITAS
24. KUŘECÍ FAJITAS

20,00

kuřecí prsa, cibule a sladká paprika na horké pánvi

9,50

pšeničné tortilly, guacamole, salsa a zakysaná smetana

25. RYBÍ FAJITAS

21,00

Losos, krevety, cibule a sladká paprika na horké pánvi
pšeničné tortilly, guacamole, salsa a zakysaná smetana

26. SÝROVÉ FAJITAS

20,00

sýr halloumi a feta, cibule a sladká paprika na horké pánvi

040 088 3060
Iso-Ylläksentie 1
95980 Ylläsjärvi
otso@talvennapa.fi

pšeničné tortilly, guacamole, salsa a zakysaná smetana

27. HOVĚZÍ FAJITAS
hovězí maso, cibule a sladká paprika na horké pánvi
pšeničné tortilly, guacamole, salsa a zakysaná smetana

28. SOBÍ FAJITAS
ravintolaotso.fi
facebook.com/ravintolaotso
tripadvisor.com/ravintolaotso

22,00

24,00

soté ze sobího masa, cibule a sladká paprika na horké pánvi
pšeničné tortilly, guacamole, salsa a zakysaná smetana

BEZLEPKOVÁ KUKUŘIČNÁ TORTILA

3,00

HLAVNÍ CHODY
29. SOTÉ ZE SOBÍHO MASA

PIZZA
23,00

připraveno tradičním způsobem,

37. TIEVA

šťouchané brambory, brusinky a kyselé okurky

paprika

30. ŽEBRA

38. KESAKKO

a příloha dle výběru

šunka, ananas

14,00

11,00

47. YLLÄS

15,00

losos uzený za studena, smrže, pórek, zakysaná smetana

15,00

hovězí burger, uzený sob, sýr, salát, houska

39. SAAJO

a příloha dle výběru

šunka, tuňák

32. PŘES NOC TAŽENÉ SOBÍ KOLÍNKO

46. KURU
tuňák, šunka, uzený sob, ananas

26,00

vepřová žebra, chili- a česneková majonéza

31. BURGER A LA OTSO

10,00

11,00

48. KISURA

14,00

soté ze soba, cibule, kyselé okurky, brusinky

29,00

zelenina připravená na páře, zvěřinová omáčka a příloha dle výběru

40. MELLA

33. OPEČENÝ SÍH

kuře, ananas, sýr s modrou plísní

23,00

12,00

49. OTSON HERKUT

18,00

uzený sob, losos uzený za studena, ostružiník moruška,

Laponský síh krmený žitem, máslovo-cibulová omáčka a šťouchané brambory

34. SALÁT HALLOUMI

15,00

dva různé typy salátu, rajče, okurka

41. LUOSU

12,50

tuňák, krevety, mušle

50. METTO

23,00

tetřeví maso, slanina, pórek, zakysaná smetana, omáčka z bobulí

marinovaná červená cibule, hroznové víno

35. RAJČATOVÁ OMÁČKA SE SLANINOU

13,50

finský tradiční chléb Rieska a máslo

42. TOKKA

13,00

mleté sobí maso, slanina, pórek

51. OTSO

23,00

medvědí maso, salám, cibule, kozí sýr, brusinky

36. LOSOSOVÁ POLÉVKA vývar nebo krémová 13,50
43. VUOMA

žitný chléb a máslo

11,50

53. ČESNEK

0,50

12,50

54. BEZLEPKOVÁ PIZZA

3,00

14,00

55. NAKRÁJENÁ PIZZA

1,50

mleté maso, jalapeno, olivy, cibule, česnek

DEZERTY
56. ČOKOLÁDOVÝ CHEESECAKE
7,00
57. PANNACOTTA Z OSTRUŽINÍKU MORUŠKY 7,00
58. KÁVA LAPLAND
7,00
7,00

espreso, vanilková zmrzlina a 2 cl likéru Amaretto Disaronno

60. ZMRZLINA

3,00

vanilková / čokoládová / pomerančová / jahodová / malinový sorbet

61. SLADKÉ OMÁČKY

0,50

lékořicová/čokoládová/vanilková/karamelová

62. ŠLEHAČKA

sladká paprika, cibule, rajčata, houby, olivy

45. RAKKA

Laponský „skřípavý“ sýr v šálku kávy

59. ZMRZLINA PRO DOSPĚLÉ

44. AAPA

0,50

tuňák, krevety, uzené sobí maso, houby

