Pikkujoulut 2022
Tervetuloa viettämään pikkujoulut Hyvinsyöntipaikka Olén
jouluiseen ja lämpimään tunnelmaan. Meillä järjestät
tunnelmalliset pikkujoulut pienemmille että isommille ryhmille sekä yrityksille.
Yläkerran 76 asiakaspaikkaa jakautuvat kahteen erilliseen saliin.
Lisäksi kellarissamme sijaitsee tunnelmallinen Viinikellari & Kabinetti noin
12 henkilölle, joka on myös varattavissa pikkujoulujen viettoa varten.
Oléssa on nautiskeltavana lämmittävä Olén glögi.
Viileämmän alkumaljan haluaville raikas karpaloinen Tontun tömäys,
hieman terästettynä tai ilman terästystä.
Käytettävissänne on Olén pikkujoululista, joka on koottu suosituimmista
annoksistamme ruokailun sujuvuuden varmistamiseksi.
Laadukas ja monipuolinen viinilistamme on myös käytettävissänne.
Räätälöimme juuri teidän ryhmälle sopivat pikkujoulut.

Kysy lisää ja varaa tilaisuutesi:
ole@restauranteole.fi
puh. 05 311 6961

www.restauranteole.fi

Pikkujoululista
2022

Aperitiiviksi
Lasillinen talon cavaa 			
7 €
Lasillinen talon shamppanjaa		
14 €
Tontun tömäys					8 €
Olén terästetty glögi 			
8 €
Glögi ilman terästystä			
5 €

				

ALKUUN
Jättikatkarapuja valkosipuliöljyssä (M,G)						14,10 €
Valkosipulietanat (VL,G)									11,90 €
Roquefort-valkosipulietanat (VL,G)							11,90 €
Talon salaatti (L,G) 										8,20 €
Salaattia, kurkkua, tomaattia, oliiveja, sipulia,
fetajuustoa, öljykastike
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LIHAA
Lampaanfile Rioja (L,G) 									29,20 €
Lampaanfilettä, smetana-kermakastike, yrttejä, yrttiperunat
Porsaanlihakääryle (L,G) 									24,60 €
porsaanfilekääryle täytteenä manchego juustoa, paprikaa ja sipulia,
sipuli-smetanakastike, paistetut perunat
Pippurihärkä riisipedillä, salaatti (L,G) 						

24,60 €

Sipulipihvi (L,G) 										32,90 €
härän sisäfilepihvi 160 g, paistetut perunat, sipuli-smetanakastike
Härkää El Toro XL (VL)
								35,60 €
Härän sisäfilepihvi 200 g, talon maustevoi, uuniperuna, aioli
Legendaarinen pippuripihvi (L,G) 							
Härän sisäfilepihvi (200 g) Olén pippurinen kermakastike,
uuniperuna, aioli

38,70 €

Härkää Roquefort (VL,G) 									38,70 €
Runsas härän sisäfilepihvi (200 g) Roquefort-juustokastike
maustettuna sherryllä, uuniperuna, aioli
Salaattipihvi XL (VL,G) 									36,10 €
Härän sisäfilepihvi (200 g), persiljavoi, talon salaatti
Härkää Felipe V:n tapaan (M,G) 							38,70 €
Härän sisäfilepihvi (200 g), Olén konjakkikastike maustettuna
voimakkaasti pippurilla, valkosipuliperunat
Coeur de filet Provencale (VL,G) 					
39,90 €/henkilö
kokonaisena paistettua hienointa härän sisäfilettä,
kahdelle 400 g, viipaloituna valkosipuliperunapedille, valkosipulivoi

BROILERIA
Broilerin rintafile vuohenjuustolla (L,G) 						
Voissapaistetut pariisinperunat, punaviinikastike, vihannekset
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24,60 €

KASVISVAIHTOEHTO
Kasvispaella (VEG,G)										23,60 €
Mm. marinoituja herkkusieniä, aurinkokuivattua tomaattia,
paprikaa, papuja ja oliiveja

KALAA
Kuhaa Meuniere (VL,G) 									29,20 €
voissa haudutettua kuhaa, tilliperunat
& Pieni talon salaatti										8,20 €

JÄLKIRUOKIA
Suklaakakkua kermavaahdon ja
mansikka-ananaskompotin kera (G)							11 €
Kanelinen omenapannacotta, 43 liköörivaahto (LG)				

10 €

Omenakakku, jäätelö & mokkakastike (VEG,G)					11 €			
Juustokakku mansikkakastikkeella (G)						11 €
Kysy myös vähälaktoosista vaihtoehtoa
Crema Catalana (VL,G) 									9€
Olén jäätelö (G) 										9,90 €
vaniljajäätelöpallo kastikkeena sitruunanmakuista Limoncello –likööriä 1 cl
Jäätelöpallo, wanhanajan vanilja

Suklaa- tai kinuskikastikkeella (G)								5 €
Mansikkakastikkeella (G) 									7 €
Lakkahillolla (G) 											9 €
Ilman kastiketta (G) 										5 €
Soijajäätelöpallo (VEG)										7 €
Sorbettipallo (M)											5 €

Jäätelöannos, wanhanajan vanilja

Suklaa- tai kinuskikastikkeella (G) 								8 €
Mansikkakastikkeella (G) 									9 €
Lakkahillolla (G) 											11 €
Ilman kastiketta (G) 										8 €
Sorbettiannos (M) 										8 €
Soijajäätelöannos (VEG) 									9 €
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