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LOUHOS-

ELÄMYS
Nilsiän Louhosareena - Kaunis Veera

Upean kvartsikivilouhoksen näköalapaikalla sijaitsee kesäravintola
Louhos, joka on teatterin välittömässä läheisyydessä. Luonnon
keskellä oleva ulkoilmaravintola tarjoilee upeat näkymät vanhaan
kvartsilouhokseen ja yli Nilsiän kauniiden maisemien.
Ravintola Louhos on kokonaisuus, jossa
olemme halunneet yhdistää luonnonelementit
ja laadukkaista raaka-aineista valmistetun
ruoan. Kaunis Veera -näytelmä sijoittuu Suomen
järvimaisemiin ja siksi olemme tuoneet tämän
teeman myös ruokaan.
Alkuruoan olemme kattaneet veneeseen ja
olemme käyttäneet suomalaista järvikalaa
lisukkeineen. Pääruoka tarjoillaan annoksina ja
liha on savumökissämme kevyesti savustettua
kotimaista rotukarjan naudanrintaa. Jälkiruoassa
olemme yhdistäneet kesän raikkaita makuja.

Tämä ainutlaatuinen kokemus sisältää
Kaunis Veera -menun ja paikan kesän
sykähdyttävimmästä kesäravintolasta.
Elämyspaketissa pääset tapaamaan näytelmän
näyttelijöitä ja kurkistamaan kulisseihin sekä
tervehtimään Nilsiän Louhosareenan isäntää ja
emäntää Marja-Liisa
ja Matti Kuosmasta.

ALKURUOKA
Siikatartar ja mallasleipää
Avonainen pitkä ahvenkukko
ja ruskistettua voita
Savumuikkuja
Kylmäsavulohiquichea ja
tillimajoneesia
Lohirillettea
Liepuskan minikarjalanpiirakoita
ja metsäsienikreemiä
Vihreää parsaa ja pinaattia
Marinoitua kauden perunaa,
ruohosipulia ja kaprista
Versosalaattia, mansikkaa
ja emmentaljuustoa
Pikkelöityjä kesän kasviksia
Pikkutomaatteja, viinisuolaheinää
ja sipulinvarsia
Lajitelma vihersalaatteja
ja vadelmavinaigrettea

PÄÄRUOKA
Kevyesti savustettua naudanrintaa
Lignell & Piispasen hieno konjakki -kastike
Maa-artisokka-perunakakku
Pikku naattiporkkanaa ja kirvelinversoa

JÄLKIRUOKA
Raparperikukkoa, marinoitua mansikkaa
ja vaniljatuorejuustoa
Kahvi, tee
Väliaikatarjoiluna tyrni-cocktail

80€
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VIINIPA

KETTI

VIINIPAKETTI

18€

APERETIIVI

Ennen ruokailua tarjottava
puolikuiva kuohuvini. Pirteän
hapokas ja raikas kuohuviini, jonka
tuoksu on raikkaan hedelmäinen.

VALKOVIINI

Monipuolinen viini alkupalojen
pariin. Raikkaan hapokas ja kuiva
maku, joka on tuoksun tapaan
sitruksinen.

PUNAVIINI

Runsaan hedelmäisessä
tuoksussa on luumun ja suklaan
lisäksi yrttisyyttä. Pehmeän
hapokkuuden ryhdittämä maku
on hedelmäinen ja mehukas.
Parhaimmillaan liharuokien
kumppanina.

/HLÖ

VÄLIAIKATARJOILUT
KAHVI JA SUOLAINEN
KAHVILEIPÄ 8,50 €

Palvikinkku- ja parsapiirakkaa

KAHVI JA MAKEA
KAHVILEIPÄ 8,50 €

Kanelikierrepullaa ja mustikkamunkkeja

HK MAAKARIT
MAKKARA 3,00 €
HK:n erikoismakkara

TYRNI-COCKTAIL 10,00 €

Gin, tyrnimehu, vaalea omenalimonadi,
tumma siirappi ja tuore rosmariini

TYRNI-MOCKTAIL 7,00 €

tyrnimehu, vaalea omenalimonadi,
tumma siirappi ja tuore rosmariini

ENNAK
KO
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