
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Inspiroidumme skandinaavisen keittiön puhtaudesta  

ja kekseliäisyydestä. Intohimonamme ovat Italian  

ruokaperinteet, viinit ja upeat raaka-aineet. “ 

 

”Ragu portraits the combination of our inspiration  

from clean and innovative Scandinavian kitchen  

and our passion for Italian culinary heritage” 

 

MENU RAGU 

 

PORO / REINDEER 



 Carne cruda poronvasan sisäpaistista, paahdettua Pecorinoa ja rakuunaa                                

Reindeer carne cruda with roasted Pecorino and tarragon                           Alfiero 

Boffa, Gran Buchet Pinot Nero Rosé 2013, Piemonte 

*** 

MAA-ARTISOKKA / GLOBE ARTICHOKE 

Kuohkeaa maa-artisokkakeittoa ja omenaa                                                                   

Globe artichoke soup with apple 

Cosimo Maria Masini, Annick 2012, Toscana 

*** 

NIERIÄ / ARTIC CHAR 

Paahdettua nieriää, äyriäiscoucous ja kurpitsa-voivaahtoa                                       

Roasted artic char with seafood couscous and pumpkin-butter froth 

Braida, Re di Fiori Riesling 2013, Piemonte 

tai / or 

VASIKKA / VEAL 

Haudutettua vasikanposkea, ruusukaalia ja vuohenjuustopolentaa                                      

Braised veal cheek with Brussels sprout and goat cheese polenta 

Tedeschi, Capitel San Rocco Ripasso Superiore 2012, Veneto 

 *** 

TYRNIMARJA / SEA BUCKTHORN BERRY 

Porkkanakakkua, tyrnimarjasorbettia ja paahdettua valkosuklaata                                     

Carrot cake with sea buckthorn berry sorbet and roasted white chocholate   Maculan, 

Torcolato 2009, Veneto                                    

 

 

3 ruokalajia/course 46€ 

4 ruokalajia/course 52€ 

5 ruokalajia/course 58€ 

 

 

MENU LUDARI 3-5 

 

Vahvasti sesonkiin ja kauden parhaisiin raaka-aineisiin nojaava  

3-5 ruokalajin menu. Menu vaihtuu viikoittain. 

 

Ragu´s Finest! This tasting menu offers the best seasonal produce. 

Menu changes weekly. 

 

3 ruokalajia/3 courses      46€ 



4 ruokalajia/4 courses      52€ 

5 ruokalajia/5 courses      58€ 

 

 

Kaikkiin menuihin on saatavana myös viinipaketti 

Wine packages for menus 

 

3 ruokalajin viinit/wines for 3 courses 32€ 

4 ruokalajin viinit/wines for 4 courses 43€ 

5 ruokalajin viinit/wines for 5 courses 48€ 

 

Huomioittehan että vuosikerrat saattavat vaihdella menun voimassaolon aikana. 

Laskutusperusteena käytämme henkilömäärää jonka pyydämme teidän ilmoittavan 

2 arkipäivää ennen varaustanne. 

 

Please note that the vintages may vary. 

The basis for billing is the number of guests that have  been announced to 

participate 2 weekdays prior to the event. 

 

”Ragu: tulee verbistä ragoûter, joka tarkoittaa ruokahalun  

palauttamista tai yleensäkin mielenkiinnon lisäämistä” 

 

”Ragu: comes from the verb ragoûter, wich means to restore one´s appetite or to generally add 
interest” 


