MENU
BUSINESS CLASS

WELCOME
TERVETULOA
FINNAIR BUSINESS CLASS

WELCOME ON BOARD Finnair Nordic Kitchen.
We are committed to providing culinary experiences
for you on every flight. Our food philosophy stems
from the untouched Nordic nature which is captured
in delightfully simple and tasty dishes made from pure
ingredients. For some dishes we have drawn inspiration
from kitchens around the world. We hope you enjoy your
meal and time onboard. We are here to take care of you
throughout your journey.
Taste the North on board.

FINNAIRIN NORDIC KITCHEN tarjoaa sinulle
ainutlaatuisia makuelämyksiä joka lennollasi. Ruokafilosofiamme kumpuaa pohjoisen kesyttämättömästä
luonnosta, jonka pohjalta suunniteltu menu tarjoaa
puhtaita makuja luonnollisista raaka-aineista sekä
kauden herkuista. Valikoituihin annoksiin on tuotu
mukaan elementtejä maailman eri keittiöistä.
Toivomme, että nautit ateriastasi ja ajastasi
lennollamme. Olemme täällä palvelemassa sinua
koko matkasi ajan.
Tervetuloa pohjoisten makujen maailmaan.

When flying Business Class you can choose your main course in
advance on most of our intercontinental routes. Orders must be
placed at finnair.com 24 hours before departure at the latest.
Matkustaessasi businessluokassa voit varata pääruokasi
ennakkoon suurimmalla osalla mannertenvälisiä lentojamme.
Pyydämme tekemään tilauksen viimeistään 24 tuntia ennen
lennon lähtöä osoitteessa finnair.com.

THE MAGICAL
FORESTS
OF THE NORTH

RICH GREEN COLORS, swish of birch leaves, the peace
and quiet that surrounds you. There is something
magical about the forests of the North. For Finns, a
forest is an endless source of energy. It’s a place for
relaxation and outdoors activities, but also a source of
the purest and most authentic Nordic ingredients that
we have brought on board for you to taste. We hope you
enjoy the taste journey with us.
VIHREÄN ERI SÄVYT, koivunlehtien humina, rauha ja
hiljaisuus, joka ympäröi sinut. Pohjolan metsissä on
taikaa. Meille suomalaisille metsä on rajaton energian
lähde. Siellä rentoudumme ja nautimme ulkoilmasta.
Metsä on myös puhtaiden ja aitojen makujen aarreaitta.
Olemme tuoneet nämä maut lennoillemme. Tervetuloa
makumatkalle kanssamme.

NETTLE – A NORDIC
POWER HERB

BEAUTIFULLY GREEN, delightfully tasty, rich with
nutrients. Nettle is called a power herb – and for a
reason: it is a great source of iron, calcium and vitamin
C, among others. This treasure of the Finnish nature is
used in cooking like spinach. With our new menu, you’ll
experience nettle in various ways. Enjoy!
KAUNIIN VIHREÄ, ilahduttavan maukas,
ravintoarvoltaan rikas. Nokkosta kutsutaan voimayrtiksi,
eikä suotta: se on erinomainen raudan, kalsiumin ja
C-vitamiinin lähde. Tätä luonnon aarretta käytetään
ruoanlaitossa kuten pinaattia. Uudella menullamme
nokkonen maistuu monin tavoin. Toivomme, että nautit.

DINNER
APPETIZER
Crushed garden peas with feta cheese

ENTREE
Grilled chicken fillet with potato gratin, chanterelles and apple sauce
OR
Avocado pasta with red pepper salsa and broccoli

DESSERT
Passion fruit and mango cake
Coffee or tea and avec

Due to the exceptional circumstances and for the health and safety
of our customers and cabin crew, we are temporarily offering a
simplified food and beverage service on our flights. We apologise
for the inconvenience.

PRE-ARRIVAL
BREAKFAST
Asparagus and egg soufflé with potato roesti and sausage

SNACKS
Feeling peckish? Throughout the flight, we will serve a variety of
snacks in the cabin. Cheese, savoury snacks, ice cream and sweets
are available.

Please accept our apologies if your choice is not available.

PÄIVÄLLINEN
ALKURUOKA
Murskattuja kesän herneitä ja fetajuustoa

PÄÄRUOKA
Grillattua kananfileetä, perunagratiinia, kantarelleja ja
omenakastiketta
TAI
Avokadopastaa, paprikasalsaa ja parsakaalia

JÄLKIRUOKA
Passionhedelmä-mangokakkua
Kahvia tai teetä, avec
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Poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen ja varmistaaksemme
asiakkaidemme ja matkustamohenkilökuntamme terveyden ja
turvallisuuden, olemme yksinkertaistaneet ruoka- ja juomatarjoilua
tällä lennolla. Pahoittelemme tästä mahdollisesti aiheutuvaa harmia.

MELKEIN PERILLÄ
AAMIAINEN
Parsa-munakohokas, röstiperunaa ja aamiaismakkara

VÄLIPALOJA
Tarjoilemme matkustamossa suolaisia ja makeita välipaloja koko
lennon ajan. Valikoimassa on juustoja, suolaisia snack -tuotteita,
jäätelöä ja makeisia.

Pahoittelemme mikäli valitsemanne vaihtoehto on päässyt loppumaan.
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