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HOTEL KÄMP JOULUILLALLINEN 
HOTEL KÄMP CHRISTMAS DINNER 
24.12.2015 
 

 
MENU 70 € 

 

ALKURUOAT 

STARTERS 

  

Sokerisuolattua lohta ja hovimestarinkastiketta 

Sugar and salt cured salmon and mustard sauce 

 

Piipanojan kylmäsavulohta, hienonnettua kananmunaa ja ruohosipulia 

Cold smoked salmon from Piipanoja, minced egg and chives 

 

Savusiikamoussea, mallasleipää ja tilliä  

Mousse of warm smoked lavaret, malt bread and dill 

 

Katajanmarjagraavattua siikaa ja etikkakurkkuja 

Juniper cured lavaret and pickled cucumbers 

 

Haugesundin silliä, omenaa ja punajuurta 

Haugesund herring, apple and beetroots 

 

Sorsapuiston silakoita 

Baltic herring, a’la Sorsapuisto 

 

Sitrusmarinoituja jokirapuja, crème fraîchea ja rakuunaa 

Citrus marinated crayfish, crème fraîche and tarragon  

 

Muikun, lohen, siian ja silakan mätiä 

Vendace, salmon, lavaret and baltic herring roe 
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Kalkkunanrintaa ja votkalla maustettua karpalohilloketta 

Turkey breast and cranberry compote seasoned with vodka 

 

Poronpaistia ja waldorfin salaattia 

Roasted reindeer and waldorf salad 

 

Maalaispate Pork Noir de Bigorre-porsaasta ja karviaismarjaa 

Pate made of Porc Noir de Bigorre and gooseberries 

 

Paahdettua ja marinoitua punajuurta, Peltola Blue juustoa ja pain d’épice-leipää 

Roasted and marinated beetroots, Peltola Blue cheese and pain d’épice bread 

 

Romainesalaattia ja vaahterasiirappivinaigrettea 

Romaine salad and maple syrup vinaigrette 

 

Myskikurpitsasalaattia, paahdettua hasselpähkinää ja maniguette-pippuria  

Butternut squash salad, toasted hazelnuts and maniguette pepper 

 

Talon leipävalikoima, merisuolavoita 
House bread selection and sea salt butter 

 

  

PÄÄRUOAT 

MAIN COURSE 

  

Hauhalan hanhenkoipea ja kermaista Dijonsinappi-kastiketta 

Goose leg from Hauhala farm, creamy Dijon mustard sauce 

 

Turskaa haudutettuna ruskistetussa voissa ja käsinkuorittuja katkarapuja 

Cod poached in beurre noisette and hand peeled shrimps 

 

Paahdettua porsaankylkirullaa ja neilikalla maustettua luumu-aprikoosihilloketta 

Roasted pork belly roll, plum and apricot compote seasoned with cloves 
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LISÄKSI TARJOILLAAN 

SIDE DISHES 

 

Kermaan muhennettua kyssäkaalta 

Creamed kohlrabi 

 

Paahdettua porkkanaa ja inkivääri-appelsiinivoita 

Roasted carrots, ginger and orange butter 

 

Puikulaperunaa ja luomukirnuvoita 

Puikula potatoes and organic churned butter 

 

Glaseerattuja herneitä 

Glazed peas 
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JÄLKIRUOAT 

DESSERTS 

  

Suklaaganache ja puolukoita jouluisin maustein 

Chocolate ganache and lingonberries flavored with christmas spices 

 

Suklaatuulihattuja ja kirsikkaa 

Chocolate profiteroles and cherries 

 

Vaniljamoussea, mantelia ja veriappelsiinia 

Vanillamousse, almonds and blood orange 

 

Jouluhalko, suklaata ja musteherukkaa 

Bûche de Noël, chocolate and black currant 

 

Jouluiset pikkuleivät & Joulutortut 

Christmas cookies & tarts 

 

Valikoima ranskalaisia ja kotimaisia juustoja  

Selection of French and Finnish cheeses 

  

Macaronseja & suklaakonvehteja 

Selection of macarons & petit fours 


