Social dining

Kaikki sivun annokset ovat kahdelle hengelle!

Alkuruokalajitelma (L)

valkosipuli-persiljavoissa paistettuja jättikatkaravunpyrstöjä, härkätartar,

29 €

Bassin skagen, friteerattua perunaa, salaattia ja aiolia
Osteriplatter (M, G)
10 osteria, sitruunaa, sweet chili- ja mignonette-kastiketta sekä tabascoa
Sahramikastikkeessa keitettyjä sinisimpukoita (L)
rapeaa chorizoa, persiljaa, patonkia, aiolia ja Bassin friteerattua perunaa
Äyriäisvati (L)

Jäämeren katkarapuja, ostereita, sinisimpukoita, venussimpukoita, jättikatkaravun pyrstöjä,

31,50 €

35 €

98 €

merirapua, siikacevicheä, marinoitua mustekalaa, skagenia, aiolia, Rhode Island-, sweet chilija mignonette-kastiketta, tabascoa, paahdettua briossia ja Bassin friteerattua perunaa
Huom! Äyriäisvadin sisältö saattaa vaihdella saatavuuden mukaan.

Äyriäisvati Royal (L)
äyriäisvati täydennettynä kahdella puolikkaalla hummerilla

138 €

Huom! Äyriäisvadin sisältö saattaa vaihdella saatavuuden mukaan.

Kokonaisena grillattua päivän kalaa (L, G)
paahdettuja tilliperunoita, broccolinia, sitruscremeä ja grillattu meloni-fetasalaattia
Grillattu flank steak (L, G)

valkosipulipersiljavoita, Bassin friteerattua perunaa, broccolinia, bearnaise-kastiketta ja grillattua

meloni-fetasalaattia

L = laktoositon G = gluteeniton ★ = sisältää pähkinää
Suurimman osan annoksistamme saa muutettua gluteenittomiksi. Kysy lisää henkilökunnaltamme.

49 €

52 €

Alkuruoat
Osteri (M, G)
sitruunaa, mignonette-kastiketta ja tabascoa
Bassin Toast skagen (L)

3,50 €

14 €

käsinkuorittuja katkarapuja paahdetulla briossilla, siianmätiä, pikkelöityä kurkkua, tilliä ja sitruunaa
Jäämeren katkaravut (200 g) (L)
Rhode Island-kastiketta ja sitruunaa, Bassin briossia
Valkosipuli-persiljavoissa paistettuja jättikatkaravunpyrstöjä (L)

12 €

10 €

friteerattua valkosipulia, chiliä ja patonkia
Gorgonzola-valkosipulivoissa paistettuja etanoita

10 €

patonkia
Bassin siikaceviche (L)

10 €

pikkelöityä omenaa, sweet chili -marinoitua sydänsalaattia, kirjolohenmätiä ja tilliä
Härkätartar (L)
savustettua keltuaista, kaprista, sipulia, köynnöskrassia ja grillattua Bassin foccaciaa
Savustettu palsternakkakeitto (L, ★)
poltettua hasselpähkinää, Bassin focacciaa

L = laktoositon G = gluteeniton ★ = sisältää pähkinää
Suurimman osan annoksistamme saa muutettua gluteenittomiksi. Kysy lisää henkilökunnaltamme.

13 €

10 €

Pääruoat
Paistettua siikaa (L, G)

27 €

kauden kasviksia, puikulaperunamuhennosta ja tillillä maustettua beurre blanc -kastiketta
Sahramikastikkeessa keitettyjä sinisimpukoita (L)

19 €

rapeaa chorizoa, persiljaa, aiolia, Bassin friteerattua perunaa ja patonkia
Äyriäisvati (L)

49 €

Jäämeren katkarapuja, ostereita, sinisimpukoita, venussimpukoita, jättikatkaravun pyrstöjä, merirapua,
siikacevicheä, marinoitua mustekalaa, skagenia, aiolia, Rhode Island- , sweet chili- ja mignonette-kastiketta,
tabascoa, paahdettua briossia ja Bassin friteerattua perunaa

Huom! Äyriäisvadin sisältö saattaa vaihdella saatavuuden mukaan.

Äyriäisvati Royal (L)
äyriäisvati täydennettynä puolikkaalla hummerilla

69 €

Huom! Äyriäisvadin sisältö saattaa vaihdella saatavuuden mukaan.

Västerbotten-juustolla gratinoitu puolikas hummeri (L)
Bassin friteerattua perunaa, Rhode Island -kastiketta ja patonkia
Grillattu naudan entrecôte (200 g) (L, G)
kauden kasviksia, palsternakkapyreetä, bearnaise-kastiketta ja Bassin friteerattua perunaa
Arancini (L, G)

24 €

32 €

22 €
kasvisragùlla täytettyä friteerattua sahramirisottoa, kantarellia, kurpitsapyreetä, juureslastuja ja versoja

L = laktoositon G = gluteeniton ★ = sisältää pähkinää
Suurimman osan annoksistamme saa muutettua gluteenittomiksi. Kysy lisää henkilökunnaltamme.

Jälkiruoat
Porkkanakakku (L, G, ★)

10 €

Crème brûlée (G)

9€

porkkanamarenkia ja appelsiinivaahtoa

rapeaa valkosuklaata ja passionsorbettia
Valma-valkohomejuustoa

7€

lakkahilloketta ja kuminanäkkileipää
Juustolajitelma

L = laktoositon G = gluteeniton ★ = sisältää pähkinää
Suurimman osan annoksistamme saa muutettua gluteenittomiksi. Kysy lisää henkilökunnaltamme.

12 €

Bassin menu 48 €
Alkuruoka
Toast skagen (L)
käsinkuorittuja katkarapuja paahdetulla briossilla, siianmätiä,
pikkelöityä kurkkua, tilliä ja sitruunaa

Pääruoka
Paistettua siikaa (L, G)

kauden kasviksia, puikulaperunamuhennosta ja
tillillä maustettua beurre blanc -kastiketta

Jälkiruoka
Crème brûlée (G)
rapeaa valkosuklaata ja passionsorbettia

L = laktoositon G = gluteeniton ★ = sisältää pähkinää
Suurimman osan annoksistamme saa muutettua gluteenittomiksi. Kysy lisää henkilökunnaltamme.

