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.

FOOD WITH
A PHILOSOPHY

WHEREVER WE ARE, we search for all that is good and
pure. And when we travel, we take the tastiest and
freshest food with us. When we ly to Helsinki, we bring
back local lavours from around the world. When we ly
from Finland, we serve you the best that the lakes and
forests of the North have to ofer. Inspired by Nordic
nature, our Marimekko for Finnair design tableware
relects the same tranquility that is present on our
lights, completing your relaxing lying experience.

WE OFFER THE BEST
NORDIC AND LOCAL
DELICACIES ABOARD
FINNAIR FLIGHTS.

FINNAIRIN SIIVILLÄ lennät makujen maailmassa.
Meille puhtaat ja tuoreet raaka-aineet ja niistä syntyvät
elämykset ovat intohimo. Kun lennämme maailmalta
Helsinkiin, pääset tutustumaan lähtömaan keittiön
moderniin ja klassiseen tarjontaan. Lähtiessämme
Suomesta tarjoilemme sinulle pohjoisten metsien
ja järvien parasta antia. Pohjoisen luonnon
inspiraation voit kokea myös Marimekko for Finnair
-malliston astiastossa, joka täydentää rauhallista
matkustuskokemusta.

LUNCH
APPETIZER
Braised duck breast with BBQ -sauce, soy marinated
mushrooms and cucumber with sesame oil

ENTREE
Stir-fried beef with mushrooms and oyster sauce, choy sum and
steamed rice
Fried sole with white wine sauce, pea purée and vegetables

CHEESE
Danish blue and Camembert

DESSERT
Cheese cake and mocha mousse cake

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
LIGHT MEAL
Egg noodles with stir-fried pork in Yuxiang sauce

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

Please accept our apologies if your choice is not available.

LOUNAS
ALKURUOKA
Ankanrintaa ja BBQ -kastiketta, soijamarinoituja sieniä sekä
seesamiöljyllä maustettua kurkkua

PÄÄRUOKA
Paahdettua härkää ja sieniä osterikastikkeessa, paksoita ja
höyrytettyä riisiä
Paistettua merianturaa ja valkoviinikastiketta, hernepyreetä sekä
vihanneksia

JUUSTO
Tanskalainen sinihomejuusto ja Camembert

JÄLKIRUOKA

Poikkeuksellisen tilanteen takia ja varmistaaksemme
asiakkaidemme ja matkustamohenkilökuntamme hyvinvoinnin,
olemme yksinkertaistaneet ruoka- ja juomatarjoilua tällä lennolla.
Pahoittelemme tästä mahdollisesti aiheutuvaa harmia.
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Juustokakkua ja mokkakakkua

MELKEIN PERILLÄ
KEVYT ATERIA
Munanuudeleita ja paahdettua porsasta Yuxiang -kastikkeessa

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.

午餐
头盘
烧烤汁烩鸭脯, 配酱蘑菇和⿇油黄⽠

正餐
蚝油⽜⾁配蘑菇, 菜⼼和⽶饭
⾹煎龙利鱼佐⽩葡萄酒汁, 配豌⾖泥和蔬菜

奶酪
丹麦蓝纹奶酪和卡蒙贝尔奶酪

甜点
奶酪蛋糕和摩卡慕斯蛋糕
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由于现阶段的特殊情况, 同时也为了保护乘客与机组的健康和安
全, 我们在航程中暂时只提供简约餐⾷和饮料。
由此造成的不便我们深表歉意, 并感谢您的合作与谅解。

抵达前
轻怡餐⾷
鱼⾹⾁丝⾯

⼩吃

飞⾏途中的休闲时光。
我们将在航程中为您提供各式⼩吃和甜品。
包含有奶酪、休闲零⾷、冰淇淋和各种甜⾷。

如您未能选到您所喜爱的餐点，请您见谅
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