
VUODEN YRITTÄJÄT 2016 Rääkkylässä,  
Vuoden 2013 Vierassatama 
Suomessa ja Vuoksen vesistössä. Täyden palvelun 
ympäristöystävällinen Roope-satama ja SF Caravan-
alue.

Perjantaisin HAPPY HOUR ja HAPPY PIZZA klo 19-21. 
Uutuutena 80.000 biisin SINGA-KARAOKE klo 20-01.

Talon omia ”PAKSUT POJAT” oluita ja siidereitä sekä 
muita max. 5,5% alkoholijuomia voi ostaa myös 
mukaan klo 9-21.

MYLLYMUSEO & GALLERIA avoinna kesäaikaan, myös 
PAKSUNIEMEN KESÄTEATTERISSA tapahtuu!

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 2021/booking.com

AUKUSTIN AITTA ja HANNAN HUONE tarjoavat 
edullisen ja eksoottisen yöpymisvaihtoehdon 
seikkailumielisille.

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

ELÄINYSTÄVÄT ovat tervetulleita Paksuniemen  
Satamaravintolaan! Tarjolla myös koirapuisto.

SESONKI 30.4–29.8.

YHTEYSTIEDOT:
puh 040-6838748
www.paksuniemi.com

  facebook/Paksuniemen Satamaravintola

  instagram/paksuniemensatamaravintola

Kiitos Käynnistä, Tervetuloa Uudelleen

Menu

Paksuniemen kesäkeidas
- iloista suvitunnelmaa Rääkkylässä!

Suu makeaksi
Belgialainen vohveli ........................................ 5,40
(hilloa ja kermavaahtoa)
Köyhät ritarit .................................................  6,90
(rapeaa briossileipää, hilloa, kermavaahtoa ja 
jäätelöpallo)

Tyynen letut ja iso kahvi  ................................ 5,50
(ohukainen, hilloa ja kermavaahtoa)  

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

Pehmis .............................................................  4,50

Juomia
Cantine Ronco Vino Bianco ...................75 cl 29,50
• kuiva italialainen valkoviini ............................16 cl 7,60
• hedelmäinen, pirteän hapokas 
Cantine Ronco Vino Rosso  ....................75 cl 29,50
• punaviini Terre Cevicon alueelta ......................16 cl 7,60
• keskitäyteläinen, raikkaan marjaisa
Casal Garcia Rose ...................................75 cl 29,50
• portugalilainen puolikuiva roseviini ............... 16 cl 7,60
• pirskahtelevainen, sopii myös aperitiiviksi

Suosittelemme - vain Paksuniemestä, myös mukaan

Paksut Pojat - Raikas Kesäolut ...............33 cl 7,80
• virkistävä kesäjuoma terassi-iltapäivään

Paksut Pojat- Täyteläinen Siideri ...........33 cl 7,80
• puolimakea, helmeilevä juoma juhlahetkeen

Pikkuväelle
 Nokinenän herkkulihapullat & perunamuusia .......... 7,90

Pikku-Pekan lehtipihvi, grillivoi & ranskalaiset .........9,20

• annoksiin sisältyy kurkkua ja tomaattia

Paksut Pojat 10 vuotta, eikä
 suotta!

Paksuniemi on POP!



Pizzat
Herkkupizza kolme täytettä ........................ 12,00

Superpizza neljä täytettä  ............................  13,50

Pizza Deluxe viisi täytettä  ........................... 15,00

Valitse täytteet oman maun mukaan:

Salaatit
Katkarapu (L) ................................................ 14,50

Kana (L)  .........................................................  13,50

Kreikkalainen (VL)  .......................................  13,50
• kauden raikkaita vihanneksia, kastiketta ja  
 leipää (myös G-leivällä)

Grillistä
Täytetty uuniperuna (L) ................................. 9,30
• tunturisalaattia (hirven- ja poronlihaa), 
 karpaloita ja leipää (myös G-leivällä)

Kanakori (L) ..................................................... 8,80
• paneroituja broilerin sisäfileitä, lihapitoisuus 83%
• currymajoneesi-dippi ja rapeat ranet

Lihapullakori (LMG) ........................................ 9,80
• Suomi-pojan herkkulihapullia 
• paholaisen hilloa ja rapeat ranet

Seafoodkori (L) .............................................. 10,80
• paneroituja jättikatkaravun pyrstöjä ja 
 mustekalarenkaita
• remoulade-dippi ja rapeat ranet

Vegekori (LM) Vegan ....................................... 9,80
• chilileivitettyjä avocadolohkoja, kukkakaali-wingsejä, 
 olutmarinoituja sipulirenkaita ja paneroituja  
 paprikarenkaita
• sweet chili-dippi ja rapeat ranet

Dippivaihtoehdot:
• paholaisen hillo (LG,ei KM)
• currymajoneesi (LG)
• remoulade (LMG)
• caesar
• western guacamole (LG, ei KM)
• sweet chili (LG, ei KM)

Teemme alihankkijoidemme kera parhaamme ilmaston-
muutoksen hillitsemiseksi ja päästöjen vähentämiseksi. 
Pääyhteistyökumppanimme Kesko on valittu jo seitse-
männen kerran maailman vastuullisimmaksi ruokakau-
pan yritykseksi arvostetulla Global 100- listalla.

• kinkku
• jauheliha 
• kebab 
• salami
• pekoni 
• broilerinfile
• tonnikala
• savulohirouhe
• katkarapu

• sinisimpukka
• seitanlastu
• herkkusieni
• siitake
• ananas
• persikka
• granaatti- 
 omena
• paprika

• tomaatti
• rucola-mix
• punasipuli
• oliivi
• jalapeno hot
• feta
• aurajuusto
• tuplajuusto
• paholaisenhillo

Pizzat sisältävät talon tomaattikastikkeen ja juuston (VL) 
sekä toivomuksesta oreganoa, mustapippuria ja 
valkosipulia, G-pohja + 1€

Burgerit
Artturin Mahtiburgeri  ................................  14,40
•  black angus 100% burgeripihvi 200g (LG), Irlanti

Mimmin Kalaburgeri .................................... 12,40
• järvikalamurekepihvi (LG), Suomi

Mortin Kanaburgeri  .....................................  11,40
• broilerinfilepihvi (L)

Ellabellan Kasvisburgeri  ..............................  11,90
• chili/savuarominen soijaproteiinipihvi (LMGV) ja 
 olutmarinoituja sipulirenkaita (LMV)

Kylkeen rapeat ranet, maustetut lohkot tai  ristik- 
koperunat + 2,90 Kepeästi raikkaalla salaatilla + 4,90

Sämpylävaihtoehdot:
• brioche premium (LMV)
• kaura-speltti (LMV,KL)
• ruis hapanjuuritaikinasta (LMV)
• brioche gluteeniton (LG) 

Burgerit sisältävät cheddarjuustoa, majoneesia,  
guacamolea, herkkukurkkua, marinoitua sipulia, 
tomaattia ja jäävuorisalaattia

Á la Carte
Paksujen Poikien Juhlanapsu  
Napostelulautanen & Ristikkoperunat  ......  26,00
pääruoaksi kahdelle tai illanistujaisporukalle   
• paneroituja broilerin sisäfileitä, jättikatkaravun 
 pyrstöjä, mustekalarenkaita, chilileivitettyjä  
 avocadolohkoja, kukkakaali-wingsejä, olutmarinoituja  
 sipulirenkaita ja paneroituja paprikarenkaita
• hillosipulia, minitomaatteja ja herkkukurkkuja 
• kaksi dippiä valinnan mukaan

Hurmelin kasvispihvit (LMG) Vegan  .......... 15,90
• lehtikaali-hampunsiemenpihvi & chili/savuarominen 
  soijaproteiinipihvi
• majoneesi-dippi, raikas salaatti ja perunat 
 valinnan mukaan

Oliverin flirttimuikut (L) ...............................15,90
• friteerattuja pikkumuikkuja, remoulade-dippi, 
 runsas kauden salaatti ja ruisleipää

Nurmeksen järvikalamurekepihvit (LG) ..... 16,90
• mureaa lähivesien särkeä, haukea ja kirjolohta
• remoulade-kastike, raikas salaatti ja perunamuusia 

Kievin kana (L) .............................................. 16,90
• maissipaneroitua broilerin rintafilettä  
 tuorejuusto-yrttitäytteellä
• 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, Suomi, caesar-kastike, 
 raikas salaatti ja ranskalaiset perunat

Perunavaihtoehdot:
• ranskalaiset
• maustetut lohkot
• ristikkoperunat
• perunamuusi
• uuniperuna
• bataattiranskalaiset + 2€

VL-vähälaktoosinen, L-laktoositon, M-maidoton,  
ei KM-ei kananmunaa, G-gluteeniton, V-vegaaninen,  
KL-kuidun lähde


