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Suu makeaksi
Belgialainen vohveli ........................................ 6,40

• hilloa ja kermavaahtoa
Amerikkalaiset pannukakut ......................... 5,90
maustetut herkkukakkuset
• vaniljalla
• hilloa ja kermavaahtoa
Tyynen letut .................................................... 5,40
• hilloa ja kermavaahtoa
Touhon kakkuylläri (G) .................................. 6,90
• kermavaahtoa
Pehmis ............................................................. 4,50

Juomia
Oscar Haussmann Riesling Dry ............ 75 cl 29,50
saksalainen valkoviini .......................... 16 cl 7,60
• kuiva
• hedelmäinen, miellyttävän mineraalinen
La Croix St Pierre Merlot Syrah ............ 75 cl 32,50
ranskalainen punaviini ...... 16 cl 8,40
• keskitäyteläinen
• marjaisan raikas, pehmeän tanniininen
Rosé d’été ................................................75 cl 32,50
ranskalainen roséviini .......................... 16 cl 8,40
• kuiva
• kesäisen pirteä, hapokas ja marjainen
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
Paksuniemi on POP!
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Merkkipaaluja:
Vuoden vierassatama 2013
Suomen Purjehdus ja Veneily r.y.
Paras vierassatama Vuoksen vesistössä 2013
Kuopion Pursiseura r.y.
Vuoden Yrittäjät Rääkkylässä 2016
Rääkkylän Yrittäjät r.y.
Yksinäisyyttä vähentävä teko-palkinto 2021
Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto
Täyden palvelun ympäristöystävällinen Roope-Satama
Pidä Saaristo Siistinä r.y.
SF-Caravan-alue
SF-Caravan r.y.
Award Winner 2022 - 8,9/10
booking.com
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!
AUKUSTIN AITTA ja HANNAN HUONE tarjoavat
edullisen ja eksoottisen yöpymisvaihtoehdon
seikkailumielisille.

Paksuniemen kesäkeidas
- iloista suvitunnelmaa Rääkkylässä!
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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 1.6–28.8. 2022
YHTEYSTIEDOT:
puh 040-6838748
www.paksuniemi.com
facebook/Paksuniemen Satamaravintola
instagram/paksuniemensatamaravintola
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Paksut Pojat

Kiitos Käynnistä, Tervetuloa Uudelleen
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Pizzat
PIZZA ROMANA

• Aito italialainen hapanjuuritaikinaan tehty pizzapohja

SUOSITTELEMME .............................................. 14,90
1) SALAME NAPOLETANO

salamia
• napolin
• oliivia
• grillattua paprikaa
2) CHORIZO INFUOCATO
• chorizomakkaraa
kirsikkatomaattia
• marinoitua
jalapenoa
•
3) AFFUMICATO SALMONE
• kylmäsavulohta
sipulia
• marinoitua
• rucola-mix
• sitruunavinaigrette
4) PESTO DI VERDURE
kirsikkatomaattia
• marinoitua
• mozzarella•emmentaljuustoa
• rucola-mix
• pestokastike
FANTASIA - NELJÄ TÄYTETTÄ ........................... 15,90
grillattu paprika
• kinkku
•
marinoitu
• jauheliha
•
kirsikkatomaatti
• kebab
salami
marinoitu punasipuli
• napolin
•
oliivi
• chorizo
•
jalapeno hot
• broilerinfile
•
• tonnikala
• rucola•mix
kylmäsavulohi
• katkarapu
• feta
• herkkusieni
• aura
• siitake
• tuplajuusto
hillo
• ananas
• paholaisen
• persikka
• pesto
• granaattiomena • sitruunavinaigrette
•
Pizzat sisältävät talon tomaattikastikkeen ja juuston
(VL) sekä toivomuksesta oreganoa, mustapippuria ja
valkosipulia. Tilauksesta myös G-pohjalla.
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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
soijaproteiinipihvi (GV) ja
•		 chili/savuarominen
olutmarinoituja sipulirenkaita (V)
Sämpylävaihtoehdot:
brioche premium (V)
potato bun (V)
ruis hapanjuuritaikinasta (V)

•
•
•

Lisukkeeksi:
rapeat ranet tai maustetut lohkot ...........................2,90
bataattiranskalaiset ................................................ 4,40
dipit …........................................................................ 1,50

•
•
•

Dippivaihtoehdot:

hillo (LG,ei KM)
• paholaisen
(LG)
• currymajoneesi
(LMG)
• remoulade
• caesar
guacamole (LG, ei KM)
• western
sweet
chili
(LG, ei KM)
•
Burgerit sisältävät cheddarjuustoa, majoneesia,
guacamolea, herkkukurkkua, marinoitua punasipulia,
tomaattia ja jäävuorisalaattia.

Teemme alihankkijoidemme kera parhaamme
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja päästöjen
vähentämiseksi. Pääyhteistyökumppanimme
Kesko on valittu jo kahdeksannen kerran maailman
vastuullisimpien ruokakauppojen yritysten kärkeen
arvostetulla Global 100- listalla.

Grillistä
Kanakori (L)...................................................... 8,80
broilerin sisäfileitä
• paneroituja
• currymajoneesi-dippi ja rapeat ranet
Lihapullakori (LMG)......................................... 9,80
herkkulihapullia
• Suomi-pojan
• sweet chili-dippi ja rapeat ranet
Seafoodkori (L)............................................... 10,80
jättikatkaravun pyrstöjä ja
• paneroituja
mustekalarenkaita
• remoulade-dippi ja rapeat ranet
Vegekori (LM) Vegan........................................ 9,80
avocadolohkoja, olutmarinoituja
• chilileivitettyjä
sipulirenkaita ja paneroituja paprikarenkaita
sweet
• chili-dippi ja rapeat ranet

Á la Carte
Hurmelin kasvispihvi (G) Vegan ................. 14,40
chili/savuarominen soijaproteiinipihvi
• majoneesi-dippi,
• lohkoperunat raikas salaatti ja maustetut

Oliverin flirttimuikut ja muusi (L)............... 16,90

rapeita pikkumuikkuja
• friteerattuja
• remoulade-dippi, rucola-mix ja sitruunavinaigrette
Nurmeksen järvikalamurekepihvit (LG)...... 16,90
lähivesien särkeä, haukea ja kirjolohta
• mureaa
• remoulade-kastike, raikas salaatti ja perunamuusia
Kievin kana (L)............................................... 16,90
täytetty leivitetty
• persiljavalkosipulivoilla
broilerinleike
raikas
salaatti ja ranskalaiset perunat
•
Wieninleike Paksuniemen tapaan................17,40
possunleike, Suomi
• rapea
• caesar-kastike, raikas salaatti ja ranskalaiset perunat

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