DAGAR

22-27 januari

Ät två rätter
på valfri restaurang
för endast20€

Hamngatan 2, Mariehamn, tfn 19 931
Förrätt:
Jordärtskockssoppa gjord på Niklas jordärtskockor
med kallrökt forell, syrad lök och krispigt svartbröd
(går att få även vegetarisk)
Huvudrätter:
Vegvarmrätt: Vegetarisk Bourguignongryta med
betor, champinjoner och Mattas grillost
Fiskvarmrätt: Havets Wallenbergare med
brynt smör, ärtor och potatispuré
Köttvarmrätt: Boeuf Bourguignon på åländsk
högrev med örtcréme och potatispuré
Efterrätt:
Vitchokladmousse med havtornssorbét
och maltkrisp
2 rätter 20,-, 3 rätter 28,-

Nygatan 1, Mariehamn, tfn 16550
Chipotlesmaksatt och pulled lax i pitabröd
serveras med sallad, tomat, syrad rödlök,
citronaioli och pommes frites ELLER

Norragatan 10, tfn 15 555

Grillad nattbakad högrev med aioli, skysås,
tomat- och löksallad samt pommes frites ELLER

Skaldjurssoppa
med brödcrisp och dillcréme

Marinerad stekt quorn i pitabröd med sallad,
tomat, syrad rödlök, aioli och pommes frites
HHH
Citronmousse med rårörda
hallon och salmiakströssel

HHH
Stekt tupplår med kycklingbuljong,
jordärtsskocka och potatispuré

GÄLLER ONSDAG 24 – LÖRDAG 27 JANUARI

Inklusive dryck - välj mellan 33 cl fatöl,
16 cl vin eller 50 cl läsk/sodavatten
Restaurangdagar-menyn serveras i bistron
på övre våningen måndag–fredag
från kl. 15.00 och lördag från kl. 17.00

restaurang & bar

Strandgatan 35, Mariehamn, tfn 24 020
Rotsellerisoppa med gravad åländsk
sik på mörkt bröd ELLER
Veganskt! Avokado, tångkaviar och
havre crème fraiche på mörkt bröd
HHH
Åländsk ryggbiff med confiterade betor,
picklad rödlök och pepparbearnaise ELLER
Veganskt! Paket med pumpa, sparris, bullar av
svarta bönor och tryffelsmaksatt färskost

Köket är öppet måndag-fredag kl 16-22 och
lördag kl 18-22. Varmt välkomna hälsar Olivens
personal. Hos oss gäller först till kvarn, drop in!

Getavägen 196, Finström, tfn 045 73448500
Morotssoppa på morötter från John och Gunilla,
med örtolja och surdegskrutonger
HHH
Ölbrässerat lamm med rotsaker
och ålandsmejeriets gräddfil ELLER
Cims fantastiska fänkålsbiff
med aioli
HHH
Havtornsfluff
med havrekrums
2 rätter 20,-, 3 rätter 25-

Sjöpromenaden, Mariehamn tfn 19 141
Toast Skagen ELLER
Honungsgratinerad getost,
krispig kavring med äppelkompott
och salta mandlar
HHH
Helgrillad fläskinnerfilé med salsa piccante,
kryddsmör och potatisgratäng ELLER
Helvegetarisk dim sum med schiracamajonnäs,
wokgrönt, cashewnötter och sojadipp
HHH
Grillad ananas med vaniljglass,
passionsfrukt, kokoskrisp och kolasås
(Förrätt/efterrätt går att få helvegg om så önskas)
2 rätter 20,-, 3 rätter 26,-

RESTAURANG & BAR

Norra Esplanadg. 3, Mariehamn, tfn 527 555
Norra Esplanadgatan 2, Mariehamn tfn 14 900
Crème Vichysoisse med pastrami
på forell från Föglö
HHH
Åländsk rostbiff med svamp,
steklök, rökt sida och rödvin
HHH

Torggatan 13, Mariehamn, tfn 17 612
Grillad biff på planka med citrontimjanssky,
ört-hollandaise, confiterad tomat
och potatisduchesse
HHH
Havtornspannacotta med
minibrownies och halloncoulis

Grillat lammspett med
svamprisotto och gremolata
Veganskt! Svamprisotto med rostade
rotsaker och -mandlar
HHH
Tranbärspannacotta
toppad med honung
Veganskt! Pavlova på kikärtsmaräng
och kokosgrädde med färsk frukt

Chokladmousse med hallongelé
2 rätter 20,-, 3 rätter 28,-

Skomakarstigen 60, Lemland tfn 045 73450323
Nygatan 3, Mariehamn, tfn 17 100

Två st
valfria pizzor
samt
två glas läsk

Ungsbakat ålandsäppel gratinerad
med Mattas vitmögelost ELLER
Norrbygubbsröra på rostat svartbröd (v)
HHH
Oxkind från Haddnäs, rödvinssås,
potatisgratäng och grönsaker
Vegetarisk lasagne med rödkåls-cole slawHHH
Havtornspanacotta ELLER
Vaniljglass med hemlagad chokladsås
2 rätter 20,-, 3 rätter 25-

(gäller ej takeaway)

Vi har extra öppet under veckan måndag 22/1lördag 27/1 kl 17-22. Endast bordsbokning.

www.restaurang.ax

Strandgatan 1, Mariehamn, tfn 26 044
Fisk-och skaldjurssymfoni
(canapé med tartar på kallrökt lax och räkor,
gravad lax med senapssås, böcklingsmousse
med picklade grönsaker)
HHH
Helstekt fläskfilé Provencale,
baconbönor och grilltomat

