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VUODEN YRITTÄJÄT 2016 Rääkkylässä,
Vuoden 2013 Vierassatama
Suomessa ja Vuoksen vesistössä. Täyden palvelun
ympäristöystävällinen Roope-satama ja virallinen
Matkaparkki.

Paksuniemen kesäkeidas
- iloista suvitunnelmaa Rääkkylässä!

Perjantaisin HAPPY HOUR ja HAPPY PIZZA klo 19-21,
KARAOKE klo 20-01.
Uutuutena PAKSUT POJAT olut & siideri.
MYLLYMUSEO & GALLERIA avoinna kesäaikaan, myös
PAKSUNIEMEN KESÄTEATTERISSA tapahtuu!

Pieneen nälkään
Paksuniemen reissari tai kaura-speltti
sämpylä ................................................................. 6,30
täytteenä kaikkea kivaa toivomusten mukaan

Suu makeaksi
Belgialainen vohveli............................................ 5,40

(hilloa ja kermavaahtoa)

Köyhät ritarit ...................................................... 6,90

(rapeaa briossileipää, hilloa, kermavaahtoa ja
pehmistä)

SATAMAPUODISTAMME
käsitöitä lähialueelta, matkamuistoja, vintagea ja
yllättäviä löytöjä.
MEIJERIN MAJATALOSSA voi aistia uniikkia entisajan
tunnelmaa neljässä teemahuoneessa. Meijjerskan kammari,
Tonkkamiesten kämppä, Hilja maitotytön huone ja Myllärin
tupa & kammari kutsuvat viihtymään!
Award winner 2018/booking.com
AUKUSTIN AITTA ja HANNAN HUONE tarjoavat edullisen ja
eksoottisen yöpymisvaihtoehdon seikkailumielisille.

Tyynen letut ja iso kahvi ..................................... 5,50

PERINTEINEN PUUSAUNA ja RANTASAUNA
privaattirannalla ovat vuokrattavissa, varaa aika
receptionista. Talo tarjoaa kipakat löylyt veneilijöille
ja karavaanareille perjantaisin klo 19,30–22,30

Jäätelökahvi ........................................................ 4,90

ELÄINYSTÄVÄT ovat tervetulleita Paksuniemen
Satamaravintolaan! Tarjolla myös koirapuisto.

Jäätelöannos ........................................................ 7,50

SESONKI 30.4–29.9.

(ohukainen, hilloa ja kermavaahtoa)

Pehmis .................................................................. 4,50
Kahvi/tee .............................................................. 2,50
Kaakao kermavaahdolla ................................... 4,50

Ravintolassamme on A-oikeudet

YHTEYSTIEDOT:
puh 040-6838748
paksuniemi @ luukku.com
www.paksuniemi.com
facebook/Paksuniemen Satamakahvila
twitter/Paksuniemen Satama
instagram/paksuniemen satamaravintola
Kiitos Käynnistä, Tervetuloa Uudelleen
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Paksuniemi on POP!

Pizzat

Salaatit

Herkkupizza kolme täytettä ........................ 11,50
Superpizza neljä täytettä ............................ 13,00
Pizza Deluxe viisi täytettä ........................... 14,50

Kana (L) .........................................................
Tonnikala (L) ................................................
Katkarapu (L) ...............................................
Kreikkalainen (VL) .......................................

Valitse täytteet oman maun mukaan:

kinkku
jauheliha
kebab
salami
broilerinfile
tonnikala
katkarapu
sinisimpukka

herkkusieni
siitake
ananas
persikka
granaattiomena
paprika
tomaatti

rucola
punasipuli
oliivi
jalapeno hot
feta
aurajuusto
tuplajuusto
paholaisen
hillo

Pizzat sisältävät talon special
tomaattikastikkeen, juuston ja toivomuksesta:
oreganoa
mustapippuria
valkosipulia
VL, G - gluteeniton pohja + 1€

Burgerit
Artturin Mahtiburgeri ................................. 16,90
black angus 100% burgeripihvi 200g (G) ja
ranskalaiset perunat
Mortin Kanaburgeri ..................................... 13,90
broilerinfilepihvi ja maustetut lohkoperunat
Ellabellan Kasvisburgeri ............................. 14,40
mustapapupihvi, sipulirenkaita ja ranskalaiset
perunat
Sämpylävaihtoehdot:
kaura-speltti (L,M,KL)
brioche premium (M)
ruis (L,KL)
kaura (G,L,KL) + 1€
Burgerit sisältävät cheddarjuustoa, majoneesia,
guacamolea, herkkukurkkua, marinoitua sipulia,
tomaattia ja jäävuorisalaattia

Á la Carte
13,50
13,50
13,50
13,50

kauden raikkaita vihanneksia, kastiketta ja
leipää (myös G-leivällä)

Grillimenu
Corndog-kori .................................................. 9,80
rapealla maissitaikinalla kuorrutetut
lihaisat tikkumakkarat
jogurtti-valkosipuli-yrttidippi ja maustetut
lohkoperunat
Kanakori ......................................................... 8,80
paneroituja broilerin sisäfileitä
currymajoneesi-dippi ja ranskalaiset perunat
Seafoodkori ..................................................... 9,80
paneroituja jättikatkaravun pyrstöjä ja
mustekalarenkaita
remoulade-dippi ja ranskalaiset perunat
Vegekori .......................................................... 9,80
chilileivitettyjä avocadolohkoja, paneroituja
mozzarella-tomaattityynyjä ja sipulirenkaita
sweet chili-dippi ja maustetut lohkoperunat
Dippivaihtoehdot:
paholaisen hillo
currymajoneesi (LG)
remoulade (LGM)
caesar
western guacamole (LG)
jogurtti-valkosipuli-yrtti (G)
sweet chili (LG)

Mariannen napostelulautanen .................. 24,00
kahdelle (alkupalaksi tai illanistujaisiin)
paneroituja broilerin sisäfileitä, jättikatkaravun
pyrstöjä, mustekalarenkaita, chilileivitettyjä
avocadolohkoja, paneroituja mozzarellatomaattityynyjä ja sipulirenkaita
hillosipulia, minitomaatteja ja herkkukurkkuja
maustettuja lohkoperunoita
kaksi dippiä valinnan mukaan

Täytetty uuniperuna (L) .................................... 9,30
tunturisalaattia (hirven- ja poronlihaa),
karpaloita ja leipää
myös G-leivällä
Elmerin mustapapupihvi VEGAN (LMGS, ei KM)
tai Hurmelin rapeat kasvispihvit
VEGAN (LM, ei KM)..............................................15,90
herneproteiini- ja ruokabanaanipihvit
majoneesi-dippi, raikas salaatti ja uuniperuna
Oliverin flirttimuikut (L) ....................................15,90
friteerattuja pikkumuikkuja, remoulade-dippi,
runsas kauden salaatti ja ruisleipää
Mimmin paneroitu hietakampelafile ...............15,90
remoulade-kastike, raikas salaatti ja uuniperuna
Broilerin fileelehtipihvi (L) .................................17,40
maustevoi, raikas salaatti ja ranskalaiset perunat
Paksuniemen lehtipihvi ala Amadeus (L) ....... 19,40
naudanlihapihvi, tuorejuustotäyte, raikas salaatti
ja maustetut lohkoperunat
Wieninleike Paksuniemen tapaan ................... 16,40
rapea possunleike, caesar-kastike, raikas salaatti
ja ranskalaiset perunat
Perunavaihtoehdot
ranskalaiset
maustetut lohkoperunat
uuniperuna
bataattiranskalaiset +2€

