
Osteri� d� �lipp� tuke� Lääkäri� ilma� rajoj�-järjestöä.

Os� tuloksest�  mene� kuukausittai� järjestö� toiminna� tukemisee�



Gl� Antipast�
Bruschett� 7,00€
talon itse valmistama perinteinen italialainen leipä.
valkosipuli, tomaatti, oliiviöljy, sisältää myös mozzarellaa.
Täytevaihtoehtoja: ilmakuivattu kinkku tai
kasvikset (paprika/ munakoiso)

Täytett� chil� 6,00€
4-5 kpl chiliä täytetty tonnikalalla

Capres� salaatt� 7,00€
mozzarella, tomaatti, basilika

Cr�tin� al�’agli�                                                    4,00€
leipäsiivut ja valkosipuli

Hummu� kikhernetahna, valkosipuli, sitruuna 6,00€

Oliivi� 4,50€
italialaiset mustat tai vihreät oliivit

tri� formagg� 8,00€
3 erilaista italialaista juustoa

tri� salum� 8,00€
3 erilaista italialaista leikkelettä

Antipast�  - “Vesp�  50”   (Kahdell�) 12,00€
keittiön valikoima antipastoja

Antipast�  - “Vesp�  125”  (Neljall�) 20,00€
keittiön valikoima antipastoja

Alkusalaatt� 4,00€
pieni vihreä salaatti, mozzarella, tomaatti

L� P�z�
Margherit�                                                             11,00€
tomaattikastike, tuore tomaatti, basilika, mozzarella

Paesan�                                                                  13,00€
pinaatti, valkosipuli, tuore tomaatti, ricotta, mozzarella

Tonn�                                                                       13,00€
tomaattikastike, tuore tomaatti, sipuli, tonnikala, mozzarella

Bolognes� 13.00€
tomaattikastike, talon oma jauhelihakastike, mozzarella, parmesaani

Pr�ciutt�                                                                13,00€
tomaattikastike, tuore tomaatti, palvikinkku, oregano, mozzarella

Salam�                                                                    13,00€
tomaattikastike, italialainen salami, tuore tomaatti, valkosipuli,
parmesaani, mozzarella

4 formagg� 13,50€
kermakastike, sipuli, gorgonzola, vuohenjuusto, ricotta, mozzarella

Verdur� grigliat� 13,50€
tomaattikastike, grillattuja kasviksia, sipuli, mozzarella (mahdollista
myös vegaaninen versio)

Mela�an� 14,00€
tomaattikastike, munakoiso, sipuli, chili, brie juusto, mozzarella

Fantasi�                                                                  14,50€
kermakastike, friarielli, aurinkokuivattu tomaatti, savupekoni,
saksanpähkinä, sipuli, mozzarella

�nlandi� 14,50€
tomaattikastike, kylmäsavulohi, smetana, sipuli, aurinkokuivattu
tomaatti, mozzarella

Monn� Lis�                                                             14,50€
pinaatti, valkosipuli, friarielli, aurinkokuivattu tomaatti, vuohenjuusto
mozzarella, saksanpähkinä.

Capricci�� 14,00€
tomaattikastike, kivikylän palvikinkku, sienet, artisokka, oliivit,
mozzarella

Calabres� 14,00€
tomaattikastike, sipuli, italialainen chili salami, tuore chili, oliivit,
mozzarella

Saporit� 14,00€
tomaattikastike, ilmakuivattu kinkku, valkosipuli, aurinkokuivattu

kirsikkatomaatti, brie-juusto, mozzarella

Gol��                                                                       14,00€
kermakastike, ilmakuivattu kinkku, tuore rucola, aurinkokuivattu
kirsikkatomaatti, mozzarella

Napol�                                                                       14,00€
tomaattikastike, friarielli, talon oma makkara, sipuli, mozzarella

Sicilian� 14,00€
tomaattikastike, aurinkokuivattu tomaatti, anjovis, kapris, oliivit,
mozzarella

Frutt� d� mar� 14,00€
tomaattikastike, äyriäissekoitus, mozzarella, kapris

Carbonar�                                                                14,50€
kermakastike, kananmuna, ilmakuivattu pekoni, parmesaani

Verdeor� 16,00€
kermakastike, ricotta, tilli, kylmäsavustettu lohi, avokado, sitruunaan
kuori, mozzarella

Zeu�                                                                           16,00€
kermakastike, kesäkurpitsa, N’Duja, Halloumi juusto, rucola

Lukk� 17,00€
tomaattikastike, valitse itse 4 täytettä, mozzarella



I Ca�on�
Pr�ciutt� � �ngh� 14,00€
tomaattikastike, tuore tomaatti, palvikinkku, sienisekoitus,
mozzarella

Verdur� grigliat� 14,00€
tomaattikastike, grillattuja kasviksia, sipuli, mozzarella
(mahdollista myös vegaaninen versio)

Ricott� � spinac� 14,00€
kermakastike, pinaatti, sienet, ricotta, oliivit, mozzarella

All� napoletan� 15,00€
kermakastike, sipuli,  salami, ricotta, kananmuna, mozzarella

Mahdollisuu� myö� gluteenittomaa� vaihtoehtoo� +2€ (e� ca�on�)        Laste� P�z� = hinta - 30%

Voi� valit� seuraava� lisätäyttee� ------------------------------- myö� pastall�

+ 0,50€ Valkosipuli – rucola – grana juusto – chili – sipuli – smetana - tuore tomaatti - kapris -
mozzarella - Kananmuna

+ 1,00€ Kesäkurpitsa – friarielli – paprika – artisokka – sienisekoitus – ricotta juusto –
gorgonzola juusto – oliivit – briejuusto – vuohenjuusto - munakoiso – tonnikala -
aurinkokuivattu tomaatti - kananmuna - kana - tuplajuusto

+ 2,00€ Lohi – salami – palvikinkku – ilmakuivattu kinkku – savupekoni – ilmakuivattu pekoni –
chili salami  - talon makkara - anjovis - katkarapu - bolognese jauhelihakastike

L� Past�

All� Carbonar� 12,50€
kananmuna, ilmakuivattu pekoni, parmesaani

All� Bolognes�                                                       12,00€
talon oma jauhelihakastike

Al�' Arrabbiat�                                                       12,00€
tomaattikastike, ilmakuivattu pekoni, sipuli, chili

Pr�ciutt� � �ngh�                                                 13,00€
kermakastike, ilmakuivattu kinkku, sienisekoitus, sipuli

All� Puttanesc� 12,00€
tomaattikastike, oliivit, anjovis, kapris, valkosipuli

A� salmon� � pinol�                                                  13,00€
kermakastike, kylmäsavulohi, pinjansiemenet, sitruuna kuori

A� Gorgo�ol� per� � noc�                                       13,00€
kermakastike, gorgonzolajuusto, saksanpähkinä, päärynä

Salsicci�, radicchi� � vin� r�s�                           13,00€
punaviini kermakastike, punasikuri, talon makkara

A� formagg�                                                         12,00€
kermakastike, parmesaani, gorgonzola, vuohenjuusto

Pest� all� genoves�                                            12,00€
basilika pestokastike, pinjansiemen, aurinkokuivattu
tomaatti, valkosipuli

Agli� oli� � peperoncin�                                   12,00€
tomaattikastike, valkosipuli, tuore chili, oliiviöljyä

Pomodor�, mozzarell� � rucol�                       12,00€
tomaattikastike, tuore rucola, mozzarella

Avocad� � peperoncin�                                     13,00€
kermakastike, avokado, sitruuna kuori, tuore chili,
valkosipuli

Agl� spinac� � poll� 12,00€
pinaatti kermakastike, kanasuikale, lehtipinaatti

All� scogli� 13,00€
kermakastike, valkoviini, äyriäissekoitus, katkarapu,
aurinkokuivattu tomaatti, valkosipuli

Mahdollisuu� myö� gluteenittomaa� vaihtoehtoo� +2€        Laste� Pasta� = hinta - 30%



� Risott�
Pohjana Arborio riisi ja sipuli. Talo suosittelee gluteenittomana vaihtoehtona.

Risott� a� 4 formagg� 14,50€
sipuli, neljä juustoa, sekä yrttejä

Risott� all� salsicci� � �ngh� 15,00€
sienet, talon oma makkara, sipuli, yrttejä

Risott� all� zucchin� � gamberett� 16,00€
kesäkurpitsa, katkarapu, inkivääri, sipuli

Risott� primaver� 14,50€
sesongin kasvikset, esim. porkkana, kesäkurpitsa, sipuli,

artisokka, yrttejä …..

L� Lasagn�
valmistetaan lasagne päivittäin pienellä määrällä, tarkista saatavuus voi olla että olemme jo syönyt ne pois tänään.

All� bolognes� 15,00€
talon oma jauhelihakastike, mozzarella, parmesaani

All� Verdur� 15,00€
vaihteleva koostumus, kasvikset saattaa olla munakoiso,

kesäkurpitsa, paprika. Mahdollisesti sisältä myös pähkinöitä.

Kysy tarjoilijalta

� Tortellin�
Täytettyjä pasta nyyttejä emilialaiseen tapaan.

Ricott� � spinac� 12,00€
pinaatti ja ricotta juusto, parmesaani, lehtipinaatti

Pest� all� genoves� 12,00€
basilika pestokastike, pinjansiemenet, aurinkokuivattu

tomaatti, valkosipuli, parmesaani

L� insalat�
Pohjana lehtisalaatti tai jääsalaatti sekä tuore tomaatti ja siemeniä, tarjoillaan talon leivän kanssa

Talon salaattikastikkeessa on : seljankukkamehu, oliiviöljyä, balsamicoetikka, omenaviinietikka, suola, sitruuna

Papupihv�  Salaatt� 11,00 €
Radicchio rosso, Grana tai Pecorino, kuivattu  karpalo,

papupihvi

Salmon�  Salaatt� 11,00 €
lehtipinaatti, kurkku, Lohi, tuoreyrttejä

(mahdollista myös tonnikalalla)

Avocad� Salaatt� 11,00 €
granaattiomena, avokado, mozzarella, rukola

Crud� � noc� Salaatt� 11,00 €
rukola, omena, ilmakuivattu kinkku, pähkinöitä, mozzarella

(mahdollista myös kanalla)

Pien� salaati� =  hinta - 30%



I dolc� – Jälkiruoa�
Jälkiruoat valmistetaan omassa keittiössä aidoin italialaisin reseptein.

�ramisù 6,00€

Pannacott� 5,00€

Päivä� erikoisuu� (Kys� tarjoilĳalt�)                                              7,00€

Jäätelöann�     1 maku� 3,50€     2 maku� 5,00€      3 maku�  7,00€

Juoma�
Mol� Col� 33cl - 3€

Mol� Col� Zer� 33cl - 3€

Polar� limu� 27cl - 3€
Mandarino verde

Aranciata - appelsiini

Aranciata Rossa

Limonata - sitruuna

Limone e zenzero

Cedrata - Sukaattisitruuna

Gassosa - sitruuna

Mait� lasi - 1€

Siideri�
Vakk�-Suome� Prykmestar
Omenasiider� Kuiva, raikas siideri  4.5% alk. 33cl. 6.0€
Ahomansikk�–Raparper� 4.5% alk. 33cl. 6.0€

Seljankukkameh� Lasi - 2€
kannu - 5€

Omenameh� Lasi - 2€

Appelsiinimeh� Lasi - 2€

Lonkero�
Hartwal�
Origina� Cranberr� 4.7% alk. 33cl. 6.0€
Origina� 4.7% alk. 33cl. 6.0€

Italian kielen ”osteria” sana tulee vanhasta ranskankielisestä sanasta ”oste”, joka
puolestaan juontaa juurensa latinan kielisestä sanasta ”hospite”. Sanan etymologia

viittaa vieraanvaraisuuden käsitteeseen. Nykypäivän italiassa osteria on
anniskeluravintola, jossa tarjoillaan viiniä ja muita juomia, sekä päivittäin vaihtuvia

annosruokia.

Olen iloinen, että olemme saaneet sinut vieraaksemme!


