
Pastorissa tarjoillaan perulais-japanilaisen Nikkei-keittiön 
antimia. Nikkei on raikas yhdistelmä mausteita ja raaka-aineita 
näistä kahdesta kulttuurista, johon me Pastorissa olemme 
lisänneet oman kädenjälkemme ja tyylimme.

Kaikki listamme annokset on suunniteltu jaettavaksi, jotta 
asiakkaamme pääsevät maistelemaan mahdollisim man monia 
eri makuja. Suosittelemme kahdelle hengelle 4-6 annosta, 
tarjoilijanne auttaa teitä mielellään annosten määrään 
liittyvissä kysymyksissä!

Tervetuloa
Pastoriin!
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PASTORIN 6 RUOKALAJIN CHEF’S MENU € 59 
 
Anna kokkiemme päättää illallisesi kulusta! 
Tarjoillaan koko pöytä seurueelle.

SNACKS

EDAMAME € 4,5 
Vihreitä soijapapuja, 
inkiväärikastiketta, chiliä, 
seesaminsiemeniä.

PIMIENTOS DE PADRÓN € 9 
Padrón-paprikoita, 
cheddarkastiketta, limeä.

FROM THE CEVICHE BAR

CASA CEVICHE € 14 
Pastorin klassinen ceviche! 
Lohta, käsinkuorittuja 
katkarapuja, korianteria, 
punasipulia, rapeaa maissia.

TIRADITO DE PESCADO € 14 
Ohueksi siivutettua siikaa, nikkei 
leche de tigre, greippiä, verigreippiä, 
appelsiiniä, korianteria.

CEVICHE A LA PULPO € 14 
Confit mustekalaa, vihersimpukkaa, 
punasipulia, ponzu-kastiketta, 
kirsikkatomaattia, minttua.

CAUSA A LA AGUACATE € 12 
Perulaistyylistä perunaa, avokadoa, 
maapähkinää, minttua, thaibasilikaa, 
vegaanista aiolia, paahdettua 
seesamikastiketta.

TIRADITO EL ESCALOPE € 14 
Kampasimpukkaa, leche de tigre, 
mantelia, inkamarjoja, hopeasipulia, 
pikkelöityä inkivääriä.

SALMON CEVICHE € 14 
Lohta, avokado-jalapeñopyreetä, 
tuoretta kurkkua, korianteria, 
caviarttia, japanilaista kastiketta.

TARTARO DE CARNE € 14 
Black Angus -härkää, pikkelöityjä 
sieniä, keltuaiskreemiä, kuivattua 
keltuaista, perunalastuja, Ají panca 
-kastiketta.

A la carta

MAINS

PULPO CON CAUSA  € 24 
Grillattua mustekalaa, rapeaa causa-
perunaa, paahdettua kukkakaalia 
ja kirsikkatomaattia, viismaustetta, 
pekaanipähkinää.

TRUCHA A LA PLANCA € 24 
Paahdettua taimenta, yuzua, Granny 
Smith -omenaa, retiisiä, pikkelöityä 
daikonia, kimchi seesaminsiemeniä, 
seesamikastiketta.

TEMPURA A LA GAMBA € 24 
Tempura-jättikatkarapua, 
rocoto kastiketta, choy sumia, 
bimi parsakaalia, minttua, 
basilikaa, persiljaa.

LOMO SALTADO ALA PASTOR € 25 
Black Angus -härkää, perinnetomaattia, 
mausteista tomaattikastiketta, soijaa, 
rapeaa perunaa.

EL CONJEO € 24 
Haudutettua kaniinia, valkoista 
ja keltaista maissia, misovoita, 
chipotle-chiliä, Amarillopyreetä, 
limeä, korianteria.

BERENJENA A LA PARILLA  € 24 
Grillattua misomunakoisoa, romesco-
kastiketta, korianteri-tofupyreetä, 
sitrus-retiisisalaattia, hasselpähkinää.

PASTORIN KLASSIKKO

COSTILLAS DE CERDO 
Pitkään haudutettua tamarind-
glaseerattua Ibérico-porsaankylkeä, 
maapähkinöitä.

 
250 g 500 g 750 g 
€ 14 € 18 € 24

DULCE

TAPIOCA CON FRUTAS € 9 
Tapiokahelmiä, kookossorbettia, 
sesongin marjoja ja hedelmiä, 
kookossiirappia, koreanminttua.

BLANCO € 9 
Suklaa-namelakaa, banaani 
crémeux, banaani-maitojäätelöä, 
suolakaramellia, rapeaa banaanikakkua.

PICARONES CON  
DULCE DE LECHE € 9 
Bataatti-kurpitsadonitseja, 
kurpitsamoussea, vanilja-
maitojäätelöä, dulche de leche, 
sokeroituja kurpitsansiemeniä.

CHOCOTORTA CON CHILI € 9 
Chilillä maustettua suklaakakkua, 
alfajores -keksiä, ananassalsaa, 
ananasvaahtoa, Pisco-ananashyytelöä.

Tarjoilemme suodatettua Thoreau-
vettä kuplilla tai ilman. 2,5 €/hlö 
ja juo niin paljon kuin haluat.
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