Osteria da Filippo tukee Lääkärit ilman rajoja-järjestöä.
Osa tuloksesta menee kuukausittain järjestön toiminnan tukemiseen

Gli Antipasti
Bruschetta

7,00€

talon itse valmistama perinteinen italialainen leipä.
valkosipuli, tomaatti, oliiviöljy, sisältää myös mozzarellaa.
Täytevaihtoehtoja: ilmakuivattu kinkku tai
kasvikset (paprika/ munakoiso)

Täytetty chili

tris formaggi
6,00€

tris salumi

7,00€

Antipasti - “Vespa 50” (Kahdelle)

4,00€

Antipasti - “Vespa 125” (Neljalle)

6,00€

Alkusalaatti

leipäsiivut ja valkosipuli

Hummus

kikhernetahna, valkosipuli, sitruuna

8,00€

3 erilaista italialaista juustoa

mozzarella, tomaatti, basilika

Crostini all’aglio

4,50€

italialaiset mustat tai vihreät oliivit

4-5 kpl chiliä täytetty tonnikalalla

Caprese salaatti

Oliivit

8,00€

3 erilaista italialaista leikkelettä

12,00€

keittiön valikoima antipastoja

20,00€

keittiön valikoima antipastoja

4,00€

pieni vihreä salaatti, mozzarella, tomaatti

Le Pizze
Margherita

11,00€

tomaattikastike, tuore tomaatti, basilika, mozzarella

Paesana

13,00€

pinaatti, valkosipuli, tuore tomaatti, ricotta, mozzarella

Tonno

13,00€

tomaattikastike, tuore tomaatti, sipuli, tonnikala, mozzarella

Bolognese

13.00€

Capricciosa
Calabrese
Saporita

Prosciutto

Golosa

Salame

13,00€

tomaattikastike, italialainen salami, tuore tomaatti, valkosipuli,
parmesaani, mozzarella

4 formaggi

13,50€

kermakastike, sipuli, gorgonzola, vuohenjuusto, ricotta, mozzarella

Verdure grigliate

13,50€

tomaattikastike, grillattuja kasviksia, sipuli, mozzarella (mahdollista
myös vegaaninen versio)

Melanzane

14,00€

tomaattikastike, munakoiso, sipuli, chili, brie juusto, mozzarella

Fantasia

14,50€

kermakastike, friarielli, aurinkokuivattu tomaatti, savupekoni,
saksanpähkinä, sipuli, mozzarella

Finlandia

14,50€

tomaattikastike, kylmäsavulohi, smetana, sipuli, aurinkokuivattu
tomaatti, mozzarella

Monna Lisa

14,50€

pinaatti, valkosipuli, friarielli, aurinkokuivattu tomaatti, vuohenjuusto
mozzarella, saksanpähkinä.

14,00€

tomaattikastike, ilmakuivattu kinkku, valkosipuli, aurinkokuivattu
kirsikkatomaatti, brie-juusto, mozzarella

13,00€

14,00€

tomaattikastike, sipuli, italialainen chili salami, tuore chili, oliivit,
mozzarella

tomaattikastike, talon oma jauhelihakastike, mozzarella, parmesaani
tomaattikastike, tuore tomaatti, palvikinkku, oregano, mozzarella

14,00€

tomaattikastike, kivikylän palvikinkku, sienet, artisokka, oliivit,
mozzarella

14,00€

kermakastike, ilmakuivattu kinkku, tuore rucola, aurinkokuivattu
kirsikkatomaatti, mozzarella

Napoli

14,00€

tomaattikastike, friarielli, talon oma makkara, sipuli, mozzarella

Siciliana

14,00€

tomaattikastike, aurinkokuivattu tomaatti, anjovis, kapris, oliivit,
mozzarella

Frutti di mare

14,00€

tomaattikastike, äyriäissekoitus, mozzarella, kapris

Carbonara

14,50€

kermakastike, kananmuna, ilmakuivattu pekoni, parmesaani

Verdeoro

16,00€

kermakastike, ricotta, tilli, kylmäsavustettu lohi, avokado, sitruunaan
kuori, mozzarella

Zeus

16,00€

kermakastike, kesäkurpitsa, N’Duja, Halloumi juusto, rucola

Lukko
tomaattikastike, valitse itse 4 täytettä, mozzarella

17,00€

I Calzoni
Prosciutto e funghi

14,00€

Ricotta e spinaci

14,00€

tomaattikastike, tuore tomaatti, palvikinkku, sienisekoitus,
mozzarella

kermakastike, pinaatti, sienet, ricotta, oliivit, mozzarella

Verdure grigliate

Alla napoletana

14,00€

15,00€

kermakastike, sipuli, salami, ricotta, kananmuna, mozzarella

tomaattikastike, grillattuja kasviksia, sipuli, mozzarella
(mahdollista myös vegaaninen versio)

Mahdollisuus myös gluteenittomaan vaihtoehtoon +2€ (ei calzone)

Lasten Pizza = hinta - 30%

Voit valita seuraavat lisätäytteet ------------------------------- myös pastalle
+ 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

La Pasta
Alla Carbonara

12,50€

kananmuna, ilmakuivattu pekoni, parmesaani

Alla Bolognese

12,00€
12,00€

tomaattikastike, ilmakuivattu pekoni, sipuli, chili

Prosciutto e funghi

13,00€

kermakastike, ilmakuivattu kinkku, sienisekoitus, sipuli

Alla Puttanesca

12,00€

tomaattikastike, oliivit, anjovis, kapris, valkosipuli

Al salmone e pinoli

13,00€

kermakastike, kylmäsavulohi, pinjansiemenet, sitruuna kuori

Al Gorgonzola pere e noci

13,00€

kermakastike, gorgonzolajuusto, saksanpähkinä, päärynä

Salsiccia, radicchio e vino rosso
punaviini kermakastike, punasikuri, talon makkara

12,00€

kermakastike, parmesaani, gorgonzola, vuohenjuusto

talon oma jauhelihakastike

All' Arrabbiata

Ai formaggi

13,00€

Pesto alla genovese

12,00€

basilika pestokastike, pinjansiemen, aurinkokuivattu
tomaatti, valkosipuli

Aglio olio e peperoncino

12,00€

tomaattikastike, valkosipuli, tuore chili, oliiviöljyä

Pomodoro, mozzarella e rucola

12,00€

tomaattikastike, tuore rucola, mozzarella

Avocado e peperoncino

13,00€

kermakastike, avokado, sitruuna kuori, tuore chili,
valkosipuli

Agli spinaci e pollo

12,00€

pinaatti kermakastike, kanasuikale, lehtipinaatti

Allo scoglio

13,00€

kermakastike, valkoviini, äyriäissekoitus, katkarapu,
aurinkokuivattu tomaatti, valkosipuli

Mahdollisuus myös gluteenittomaan vaihtoehtoon +2€

Lasten Pastat = hinta - 30%

i Risotti
Pohjana Arborio riisi ja sipuli. Talo suosittelee gluteenittomana vaihtoehtona.

Risotto ai 4 formaggi

14,50€

Risotto alle zucchine e gamberetti

16,00€

Risotto alla salsiccia e funghi

15,00€

Risotto primavera

14,50€

sipuli, neljä juustoa, sekä yrttejä
sienet, talon oma makkara, sipuli, yrttejä

kesäkurpitsa, katkarapu, inkivääri, sipuli

sesongin kasvikset, esim. porkkana, kesäkurpitsa, sipuli,
artisokka, yrttejä …..

Le Lasagne
valmistetaan lasagne päivittäin pienellä määrällä, tarkista saatavuus voi olla että olemme jo syönyt ne pois tänään.

Alla bolognese

15,00€

talon oma jauhelihakastike, mozzarella, parmesaani

Alle Verdure

15,00€

vaihteleva koostumus, kasvikset saattaa olla munakoiso,
kesäkurpitsa, paprika. Mahdollisesti sisältä myös pähkinöitä.
Kysy tarjoilijalta

i Tortellini
Täytettyjä pasta nyyttejä emilialaiseen tapaan.

Ricotta e spinaci

12,00€

pinaatti ja ricotta juusto, parmesaani, lehtipinaatti

Pesto alla genovese

12,00€

basilika pestokastike, pinjansiemenet, aurinkokuivattu
tomaatti, valkosipuli, parmesaani

Le insalate
Pohjana lehtisalaatti tai jääsalaatti sekä tuore tomaatti ja siemeniä, tarjoillaan talon leivän kanssa
Talon salaattikastikkeessa on : seljankukkamehu, oliiviöljyä, balsamicoetikka, omenaviinietikka, suola, sitruuna

Papupihvi Salaatti

11,00 €

Avocado Salaatti

11,00 €

11,00 €

Crudo e noci Salaatti

11,00 €

Radicchio rosso, Grana tai Pecorino, kuivattu karpalo,

granaattiomena, avokado, mozzarella, rukola

papupihvi

Salmone Salaatti

lehtipinaatti, kurkku, Lohi, tuoreyrttejä
(mahdollista myös tonnikalalla)

rukola, omena, ilmakuivattu kinkku, pähkinöitä, mozzarella
(mahdollista myös kanalla)

Pieni salaatit = hinta - 30%

I dolci – Jälkiruoat
Jälkiruoat valmistetaan omassa keittiössä aidoin italialaisin reseptein.

Tiramisù

6,00€

Pannacotta

5,00€

Päivän erikoisuus (Kysy tarjoilijalta)

7,00€

Jäätelöannos

1 makua 3,50€

2 makua 5,00€

3 makua 7,00€

Juomat
Mole Cola
Mole Cola Zero

33cl - 3€

Seljankukkamehu

33cl - 3€

Polara limut

Lasi - 2€
kannu - 5€

27cl - 3€

Mandarino verde
Aranciata - appelsiini
Aranciata Rossa

Omenamehu

Lasi - 2€

Appelsiinimehu

Lasi - 2€

Limonata - sitruuna
Limone e zenzero
Cedrata - Sukaattisitruuna
Gassosa - sitruuna

Maito

lasi - 1€

Siiderit

Lonkerot

Vakka-Suomen Prykmestar
Omenasiideri Kuiva, raikas siideri
Ahomansikka–Raparperi

4.5% alk. 33cl.

4.5% alk. 33cl.

6.0€
6.0€

Hartwall
Original Cranberry

4.7% alk. 33cl.

6.0€

Original

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!

