ALKU- JA VÄLIRUOAT | FÖR- OCH MELLANRÄTTER |

PÄÄRUOAT | HUVURÄTTER | MAIN COURSES

STARTERS AND SECOND COURSES

Haudutettua siikaa
savuvoikastiketta ja pikkelöilyä kurkkua
Stuvad sik
rökt smörsås och saltad gurka
Stewed whitefish
smoked butter sauce and pickled cucumber
35.00 € (L,G)

3 pikkubliniä, smetanaa ja punasipulia
3 små blinier, smetana och rödlök
3 small blinies, sour cream and red onion
Muikunmädillä
Med Löjrom
With vendace roe
23.00 € (L)

Siianmädillä
Kirjolohenmädillä
Med sikrom
Med regnbågsforellrom
With whitefish roe With rainbow trout roe
19.00 € (L)
16.00 € (L)

Zakuski
Runsas lajitelma venäläisiä alkupaloja
Urval av rysska förrätter
Selection of Russian entrées
40.00 € (L)
kahdelle | for two

Lammaspelmenit
talon lihaliemessä
Får pelmener
i husbuljong
Pelmenis filled with lamb
in house broth
17.00 € (L)

Borssi
smetanaa ja kaalipirogi
Borsch
smetana och kålpirog
Borsch
sour cream and cabbage pastry
13.00 € (L)

Caviartilla
Med vegetarisk caviar
With vegetarian caviar
13.00 € (L)

Häränfileetä (L,G)
selleriä ja tattia
Oxfilé
selleri och svamp
Beef fillet
celery and mushroom
36.00 € (L,G)

Yrtti-perunaquenelles
metsäsienikermaa
Örtpotatis quenneller
svampkräm
Herb-potato guenelles
mushroom cream
29.00 € (L)

Päivän klassikko
Dagens klassiska
Today´s special
päivän hinta | dagens pris | price of the day

JÄLKIRUOAT | EFTERRÄTTER | DESSERTS
Mustaherukkapavlova ja valkosuklaakreemiä
Svart vinbärs pavlova ock vit chokladkräm
Blackcurrant pavlova and white chocolate cream
14.00 € (VL)
Omenafrangipane ja piimäjäätelöä
Äpplefrangipane och surmjölk glass
Apple frangipane and sour milk ice cream
14.00 € (L)
Karpaloita ja kinuskikastiketta
Tranbären och karamelsås
Cranberries and caramel sauce
10.00 € (L,G)

BELLEVUEN HISTORIA LYHYESTI

MENU BELLEVUE
59,00 €

Vuonna 1917 eestiläinen Grigori Pawlow perusti Rahapajankadulle Bellevue-nimisen kahvilan.
Sitä aikaisemmin Pawlow oli pitänyt kahvila-ruokalaa Uudenmaankadulla ja hän oli tuttu näky
aamuisella Kauppatorilla. Myöhemmin Pawlow sai Suomen kansalaisuuden, muutti nimensä
Reko Pauloksi ja Bellevue-kahvilasta tuli ravintola Bellevue.
Bellevue saavutti nopeasti mainetta hyvällä ruuallaan. Kerrotaan muun muassa, että kun
Suomen Marsalkaa Mannerheim halusi nauttia hyvää venäläistä ruokaa, hän tuli virallisen
kantaravintolansa Savoyn sijasta Bellevuen vieraaksi. Marsalkan aterioidessa ravintolassa
soitettiin aina tiettyä venäläistä romanssia.
Reko Paulo ja hänen vaimonsa Hulda pysyivät uskollisisina venäläiselle keittiölle. Siihen liittyvät
paitsi venäläiset kaihomieliset ja iloiset tunnelmat myös ruokaa koskeva laaja asiantuntemus.
Tämän päivän Bellevuessa Reko Paulon perinteet elävät ja voivat hyvin. Bellevue on tiettävästi
maailman vanhin Venäjän ulkopuolella toimiva venäläisravintola.

BELLEVUE – A SHORT HISTORY

In 1917 an Estonian man named Grigori Pawlow started a café called Bellevue on Rahapaja
Street in Helsinki. Before that he had a café and lunch room on Uudenmaa Street and he was
a familiar sight each morning on the market square. Later, when Grigori became a Finnish
citizen, he changed his name to Reko Paulo and the Bellevue café became the Bellevue
restaurant.
The Bellevue quickly achieved an excellent reputation for its cuisine. The story is told that
when Field Marshall Mannerheim wanted to enjoy good Russian cooking, instead of going to
his regular restaurant, the Savoy, he came to the Bellevue. While he dined, a particular
romantic Russian melody was always playing.

Zakuski (L)
Runsas lajitelma venäläisiä alkupaloja
Selection of Russian entrées
---

Haudutettua siikaa
savuvoikastiketta ja pikkelöilyä kurkkua
Stewed whitefish
smoked butter sauce and pickled cucumber
TAI | OR

Häränfileetä (L,G)
selleriä ja tattia
Beef fillet
celery and mushroom --Mustaherukkapavlova ja valkosuklaakreemiä (VL,G)
Blackcurrant pavlova and white chocolate cream

MENU KATAJANOKKA
49,00 €

Borssi (L)
smetanaa ja kaalipirogi
Borsch
sour cream and cabbage pastry
---

Reko Paulo and his wife Hulda remained faithful to Russian cooking, which requires more than
extensice knowledge of the cuisine – it also demands understanding of the joys and
melancholy of the Russian soul.

Yrtti-perunaquenelles (L)
metsäsienikermaa
Herb-potato quenelles
mushroom cream

The traditions of Reko Paulo´s time are alive and well. The Bellevue may well be the oldest
Russian restaurant outside of Russia.

---

Omenafrangipane ja piimäjäätelöä (L)
Apple frangipane and sour milk ice cream

BELLEVUE RAPUMENU
49,00 € + ravut
Ravut tilattava 2 arkipäivää aikaisemmin
Crayfish must be ordered 2 working days in advance

Täplärapuja 5 kpl (L,G)
päivän hintaan
Crayfish 5 pcs
price of the day
---

Haudutettua siikaa
savuvoikastiketta ja pikkelöilyä kurkkua
Stewed whitefish
smoked butter sauce and pickled cucumber
TAI | OR

Häränfileetä (L,G)
selleriä ja tattia
Beef fillet
celery and mushroom
---

Mustaherukkapavlova ja valkosuklaakreemiä (VL,G)
Blackcurrant pavlova and white chocolate cream

