MENU
ALKURUUAT | STARTERS
Kurpitsakeittoa G, V 11,00 €
Kookosvaahtoa, rapeaa lehtikaalia ja yrttejä
Pumpkin soup, coconut foam, crispy cale and herbs

Punajuurta ja fetaa L, G 11,50 €
Paahdettua punajuurta, fetapyreetä ja pikkelöityjä juureksia
Beetroot and feta, roasted beetroot and feta puree with pickled root vegetables

Graavattua Saimaan lohta L, G 12,50 €
Piparjuurikermaa ja omenaa
Cured Saimaa salmon, horseradish cream and apple

L laktoositon lactose free G gluteeniton gluten free V vegaani vegan

PÄÄRUUAT | MAIN COURSE
Päivän kalaa. Kerromme päivän saaliin! 32 €
Fish of the day – please ask your waiter about today’s catch!
Päivän annos. Kerromme mielellämme lisää! 32 €
Dish of the day – we are happy to tell you more!
Le Biffin klassikko, pippuripihvi suomalaisesta naudan sisäfileestä L, G 38 €
Perunagratiinia, appelsiini-rakuunaporkkanoita ja Jaloviina-rosépippurikastiketta
Le Biff’s Classic pepper steak, Finnish beef tenderloin
Potato au gratin, orange and tarragon carrots, pepper sauce with Finnish brandy

Josper-grillattua Iberico-porsaan kyljystä L, G 32 €
Artisokkapyreetä, omenaa ja mustaa valkosipulia
Josper grilled pork chop, artichoke puree, apple and black garlic

Metsäsienirisotto L, G 29,50 €
Rapeita sienilastuja, pikkelöityjä juureksia ja miso-kastike
Forest mushroom risotto
Mushroom crisps, pickled root vegetables and miso-dressing

Meillä on saatavilla myös vegaanisia vaihtoehtoja.
Please ask for vegan options.

L laktoositon lactose free G gluteeniton gluten free

JÄLKIRUUAT | DESSERTS
Maustettua porkkanakakkua VL, G 12,50 €

Hasselpähkinäpraliini ja tuorejuustoa
Spiced carrot cake, hazelnut praline and cream cheese

Haudutettua päärynää L, G 11,50 €

Rosmariini-seljankukkaparfait ja paahdettua kurpitsansiementä
Poached pear with rosemary and elderflower parfait, roasted pumpkin seeds

Jäätelöä Le Biffin tapaan sekä brandykeksiä 11,50 €
Le Biff ice cream with brandy snap basket
DIGESTIIVIT/DIGESTIVE
Apple pie sour 11 €

4cl omenalla ja kanelilla maustettua jaloviinaa, sitruunamehua, sokerilientä, kananmunan valkuaista
4 cl Finnish brandy spiced with apple and cinnamon, lemon juice, sugar syrup, egg white

Irish coffee 11 €

4cl Jameson-viskiä, fariinisokeria, Lehmus Roasteryn Sammonlahti-kahvia, vatkattua kermaa
4 cl Jameson whisky, brown sugar, Lehmus Roastery Sammonlahti coffee, lightly whipped cream

Irish ice coffee 11 €

4cl Baileys-kermalikööriä, espresso, maitoa
4 cl Baileys cream liqueur, espresso, milk

Meiltä lappeenrantalaisen Lehmus Roasteryn kahveja.
Kokeile myös Helsinki Distillingin tyrnipontikkaa!

We have coffees from local Lehmus Roastery.
We recommend to try Helsinki Distilling Moonshine!

L laktoositon lactose free G gluteeniton gluten free VL vähälaktoosinen low lactose

