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Kauppakeskus Rinteenkulma
Koskikatu 25, ROVANIEMI

lasten annokset

7,50 € / kpl 

1. Pizza kahdella täytteellä (VL)

2. Hampurilainen, maalaisranskalaiset, ketsuppi (L)

3. Kana-nugetit, maalaisranskalaiset, ketsuppi (L)

Jälkiruuat

1. Jäätelö-annos (L)  4,90€
2 jäätelöpalloa, kermavaahtoa, keksiä, 
strösseleitä, suklaakastiketta

2. Brownie (VL)  5,70€
Brownie-leivos, jäätelöpallo, kermavaahtoa, 
suklaakastiketta



raikkaat salaatit

1. Vuohenjuusto salaatti (VL,G)  10,90€
Pehmeää vuohenjuustoa, vadelma-balsamicoa, 
salaattisekoitusta, porkkanaa, fenkolia, cashew-pähkinää, 
paholaisenhilloa

2. Kylmäsavulohi-caesarsalaatti (L,G,M)  12,50€
Kylmäsavulohta, sitruuna-vinegretteä, marinoituja 
ravunpyrstöjä, salaattisekoitusta, kurkkua, kirsikkatomaattia

3. Grillattu halloum-juustosalaatti (G)  10,90€
Grillattua halloum-juustoa, salaattisekoitusta, vadelma-
balsamicoa, viikunahilloketta, cashew-pähkinää, porkkanaa, 
fenkolia, kirsikkatomaattia

4. Chevré-kanasalaatti (VL,G)  12,90€
Grillattua kanafilettä, pehmeää vuohenjuustoa, vadelma-
balsamicoa, salaattisekoitusta, porkkanaa, fenkolia, 
paholaisenhilloa

5. Grillattu savulohisalaatti (L,G)  13,50€
Grillattua savulohta, salaattisekoitusta, kapriksia, 
porkkanaa, sitruuna-vinegretteä, tilli-majoneesia

maukkaat pastat

1. Savuporo-aurajuustopasta (L)  13,90€
Savuporo-rouhetta, aurajuustoa, pennepastaa, paistettuja 
kasviksia, kermakastiketta, kirsikkatomaattia, rucolaa, 
parmesan-juustoa

2. Savulohipasta (L)  13,90€
Grillattua savulohta, pennepastaa, paistettuja kasviksia, tilli-
kermakastiketta, kirsikkatomaattia, rucolaa, parmesan-
juustoa

3. Chevré-kanapasta (VL)  13,90€
Grillattua kanafilettä, pehmeää vuohenjuustoa, 
pennepastaa, paistettuja kasviksia, kermakastiketta, 
kirsikkatomaattia, rucolaa

pizzat:

1. Lohipizza (VL)  11,50€
Kylmäsavulohta, punasipulia, ananasta, paholaisenhilloa

2. Kanapizza (VL)  11,50€
Kanafilettä, aurajuustoa, ananasta, punasipulia

3. Salamipizza (VL)  11,50€
Salamirouhetta, pepperonimakkaraa, kebab, 
kirsikkatomaattia

4. Poropizza (VL)  11,50€
Savuporo-rouhetta, punasipulia, pekonia, aurajuustoa, 
puolukkahilloa

5. Kasvispizza (VL)  10,50€
Kesäkurpitsaa, punasipulia, ananasta, oliivia, paprikaa

6. Oma-valintapizza 3:lla täytteellä  11,50€
Kapris, punasipuli, ananas, pekoni, kanafile, vuohenjuusto, 
salamirouhe, savuporo-rouhe, aurajuusto, herkkusieni, 
kebab, tonnikala, valkosipuli, oliivi, tomaatti, katkarapu, 
kylmäsavulohi, pepperonimakkara, kesäkurpitsa, fenkoli, 
paprika

talon Burgerit

1. Feenix-burger   16,50€
Briossi-sämpylä, rotukarjan täyslihapihvi, savujuusto, 
cheddar-juusto, grillattua pekonia, grillattua punasipulia, 
salaattia, orient-majoneesia, grillattua tomaattia, 
maalaisranskalaiset

2. Chevré-burger  17,90€
Briossi-sämpylä, rotukarjan täyslihapihvi, grillattua 
vuohenjuustoa, paholaisen hilloa, orient-majoneesia, 
salaattia, grillattua punasipulia, grillattua tomaattia, 
maalaisranskalaiset

3. Chevré-kanaburger  17,90€
Briossi-sämpylä, grillattua kanafilettä, savujuusto, grillattua 
vuohenjuustoa, paholaisenhilloa, orient-majoneesia, 
salaattia, grillattua punasipulia, grillattua tomaattia, 
maalaisranskalaiset

grillistä

1. Miedosti savustettua lohta (L,G)  22,50€
Miedosti savustettua Jäämeren lohta, sienikastiketta, 
paistettuja kasviksia, maalaislohkoperunat

2. Chevré-kana (VL,G)  18,90€
Grillattua kanafilettä, vuohenjuustoa, paholaisenhilloa, 
paistettuja kasviksia, timjami-perunat

3. Lehtipihvi (L,G,M)  18,90€
Härän ulkofilepihvi, riistakastiketta, paistettuja kasviksia, 
maalaisranskalaiset

4. Grillipihvi (L,G,M)  22,50€
Härän ulkofilepihvi 180g, BBQ-kastiketta, paistettuja 
kasviksia, maalaisranskalaiset

5. Talon dippilautanen  16,90€ 
Mozzarella-tikut (2kpl), jalopenopoppers (2kpl), 
sipulirenkaat (2kpl), paneroidut kanansisäfileet (2kpl), 
maalaisranskalaiset, grillattua ananasta, orient-, 
valkosipuli- ja sweet chili-dipit

RAVINTOLA RINNE

feenix

RAVINTOLA RINNE

feenix

L (=laktoositon), VL (=vähälaktoosinen), G (=gluteeniton) ja M (=maidoton)


