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.

S I G N AT U R E M E N U
BY E XECUTIVE CHEF DE CUISINE RIC A MAE Z AWA

MS RICA MAEZAWA opened her first own restaurant
in Tokyo in 2003 after getting her training at several
Japanese restaurants. Her boundary breaking food
philosophy places strong focus on vegetables and
seasonal flavours from Japanese home cooking.

RICA MAEZAWA avasi ensimmäisen oman ravintolansa
Tokiossa vuonna 2003 saatuaan ensin koulutuksensa
useissa japanilaisissa ravintoloissa. Hänen rajoja rikkova
ruokafilosofiansa keskittyy vahvasti kasviksiin ja
japanilaisen kotiruoan kausittaisiin makuihin.

JA PA N E SE
S E A S O N A L F L AV O U R S

“BEAUTIFUL Japanese sceneries of each season are
incorporated into these in-flight meals. Through my
cuisine, I would like to share with travellers unique
Japanese sentiments and sense of season” tells Ms
Maezawa about her food philosophy and the meals she
created for Finnair.

”KAUNIIT japanilaiset maisemat eri vuodenajoilta ovat
olennainen osa näitä lennonaikaisia aterioita. Haluan
välittää ruokavalikoimallani matkustajille ainutlaatuista
japanilaista tunnelmaa ja vuodenaikojen tuntua. Käytän
lisäksi sekä japanilaisia että ulkomaisia valmistusaineita,
jotta ruoka voi maistua tutulta”, Rica Maezawa kertoo
ruokafilosofiastaan ja Finnairille luomistaan aterioista.

LUNCH
APPETIZER
Japanese hors d'oeuvre
Chef Maezawa

ENTREES
Grilled red snapper with Japanese pepper and miso sauce, steamed
rice and vegetables
Chef Maezawa

OR
Sautéed beef fillet with balsamic sauce, mashed potato, and roasted
vegetables

CHEESE
Coulommiers and Stilton blue

DESSERT
Chocolate cake
Coffee or tea with avec

Due to the exceptional circumstances and for the wellbeing 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
LIGHT MEAL
Chicken and egg, steamed rice and vegetables

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

Please accept our apologies if your choice is not available.

LOUNAS
ALKURUOKA
Japanilaisia alkupaloja
Chef Maezawa

PÄÄRUOAT
Grillattua punanapsijaa japanilaisittain, sekä höyrytettyä riisiä ja
vihanneksia
Chef Maezawa

TAI
Häränrintaa madeirakastikkeessa, perunamuusia ja paahdettuja
vihanneksia

JUUSTO
Coulommiers ja Stilton sinihomejuustoa

JÄLKIRUOKA
Suklaakakkua
Kahvia tai teetä ja avec
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Poikkeuksellisen tilanteen takia ja varmistaaksemme
asiakkaidemme ja matkustamohenkilökuntamme hyvinvoinnin,
olemme yksinkertaistaneet ruoka- ja juomatarjoilua tällä lennolla.
Pahoittelemme tästä mahdollisesti aiheutuvaa harmia.

MELKEIN PERILLÄ
KEVYT ATERIA
Kanaa ja kananmunaa, höyrytettyä riisiä sekä vihanneksia

VÄLIPALOJA
Tarjoilemme matkustamossa suolaisia ja makeita välipaloja koko
lennon ajan. Valikoimassa on juustoja, jäätelöä, sekä suolaisia ja
makeita vaihtoehtoja.

Pahoittelemme mikäli valitsemanne vaihtoehto on päässyt loppumaan.
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