HALUAMME PALVELLA TEITÄ PARHAALLA MAHDOLLISELLA
TAVALLA MYÖS RAVINTOLARAJOITUSTEN AIKANA, 8.3. ALKAEN.
Laajennamme toimintaamme sulun
ajaksi take awayhin sekä cateringiin.
Palvelemme torstaista lauantaihin
klo 15 – 19.
Voitte tehdä tilauksenne joko
suoraan ravintolaan ja noutaa
ruoat Olésta tai tehdä tilauksenne
yhteistyökumppanimme
Foodoran kautta, joka toimittaa
tilauksenne teille.
Tilaukset suoraan ravintolaan:
puh. 05 311 6961 tai
lähetä WhatsApp- viesti
numeroon: 050 432 3426
Catering kyselyt sähköpostilla
susanna.kurvinen@restauranteole.fi
tai puhelimitse numeroon 05 311 6961.

Pyydämme teitä noudattamaan
ohjeistuksia noutaessanne
ruokia meiltä.
Tulethan meillä vain terveenä.
Mikäli sinulla on jotakin koronaan viittaavia
oireita, flunssaa tai olet altistunut
mahdollisesti virukselle - jää kotiin.
Älä tule edes piipahtamaan karanteenin
aikana tai jos odotat koronatestin tuloksia.
Toimitamme tilauksesi haluttuun osoitteeseen
ja voimme jättää sen myös oven ulkopuolelle.
Desinfioi tai pese kätesi sisään tullessasi.
Suosittelemme kasvomaskin käyttöä aina
kun se on mahdollista.
Pyydämme huomioimaan turvavälit.
Suosimme korttimaksua mahdollisuuksien
mukaan.
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TAKE AWAY MENU
Tapaslajitelma yhdelle 12 €
Katkarapuja mausteöljyssä MG, espanjalainen perunamunakas VLG,
Manchego-juusto LG, Chorizo LG, Ilmakuivattu kinkku G, Olén leipä & aioli MG
Talon salaatti VLG 11,20 €
salaattia, kurkkua, tomaattia, oliiveja, sipulia, salaattijuustoa, öljykastike
Jättikatkarapuja El Cordobés MG 21,50 €
sipuli-paprikahöystö riisipedillä, jättikatkarapuja
Broilerisalaatti L 14 €
Broilerinsisäfile, salaatti, parmesanjuusto, aioli, krutongit
Kuhaa Meuniere VLG 26 €
Voissa haudutettua kuhaa, tilliperunat, vihersalaatti
Kasvispaella aiolin kera MG 22,50 €
Pippurihärkää ”ruukussa” LG 22,50 €
härän sisäfilepaloja ja sipulia kermaisessa pippurikastikkeessa, talon riisi
Salaattipihvi VLG 29,50 €
härän sisäfilepihvi 160 g, persiljavoi, runsas talon salaatti
Pedron pihvi LG 24 €
härän sisäfilepihvi, smetanainen paprikasipulikastike & talon riisi
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Sacramento LG 22,50 €
Tulinen härkäpata, salaatti & talon riisi
Härkää Felipe V:n tapaan M,G 34,90 €
härän sisäfilepihvi 200 g, Olén konjakkikastike maustettuna voimakkaasti
pippurilla, valkosipuliperunat
Legendaarinen Pippuripihvi LG 34,90 €
Härän sisäfilepihvi 200 g, Olén pippurinen kermakastike, uuniperuna, aioli
Härkää Roquefort LG 34,90 €
Härän sisäfilepihvi 200 g, roquefort-juustokastike maustettuna sherryllä,
uuniperuna, aioli
Porsasta Catalonia L 20,40 €
porsaanleike, persikkakermakastike, ranskalaiset perunat
Grillipossu 20,40 €
Possupihvi, paistettu kananmuna & pekoni, beranaisekastike,
ranskalaiset perunat
Lampaanfile Rioja LG 25,80 €
lampaanfile, smetana-kermayrttikastike, valkosipuliperunat
Broilerin rintafile vuohenjuustolla VLG 21,50 €
punaviinikastike, ranskalaiset perunat, vihannekset
Pollo à la Olé G 21,50 €
paistettu broilerin file ja pekoni, paholaisenhillo, bearnaisekastike,
talon salaatti, ei perunaa
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