


Aloita conversación lattarityyliin

Me pica el bagre. – Minua puri kissakala. 
= Olen nälkäinen!
Ojo – silmä = Pidän sinua silmällä!
Más se perdió en Cuba. – Paljon menetettiin 
Kuubassa. = Pahempiakin asioita voi tapahtua!
Estoy loco por ti.– Olen hulluna sinuun!
¡Quay! – Cool!
Hablando del rey de Roma. – Puhuttaessa  
Rooman kuninkaasta. = Puhuimme juuri sinusta!
Ponte las pilas. – Lataa patterit. = Elä!
Dame pan y dime tonto. – Anna minulle  
leipää ja kutsu tyhmäksi. = Saan mitä haluan 
ja kukaan ei voi pysäyttää minua!

MIKÄ ON OFICINA.
Teimme matkan läpi Latinalaisen Amerikan ja valitsimme listallemme parasta  
mitä Etelä-Amerikan mantereelta löytyy. Emme etsineet tiettyä maata, vaan yhteistä 
kulttuuria, jossa yhdessäolo ja makuaisteja hivelevät maut ylistävät elämää ja kokoavat 
ystävät yhteisen ruokapöydän ääreen. Löysimme ”Donde comen dos, comen tres” 
-elämänfilosofian: ruokapöydässä on aina tilaa vielä yhdelle. Filosofia edustaa yhdessä- 
oloa, jossa tiivistyy kiireettömyys yllätyksellisten makujen värittäessä yhteistä hetkeä.  
Hetkeä, joka antaa tunteen, että Mañana on Mañana. Poimimme ruokalistallemme makuja matkamme varrelta: 
Argentiinasta Asado -kulttuurin ja autenttisen hiiligrillin, jonka sydämessä kypsyvät lähes syntiset pihvit, kalat ja kasvikset. 
Perusta mukaamme tarttui kirpeä Pisco Sour, Costa Ricasta salsa verde ja Brasiliasta kookoksen syleilyssä marinoitu 
grillikana sekä Atlantin valtamerestä vastapyydettyjen merenelävien tuoreet maut. Unohtamatta päätä pyörryttäviä 
drinkkejä, joiden hurma saa huomaamatta lanteet keinumaan, kun DJ alkaa soittamaan. Tanssitaan jos tanssittaa!  
La Buena Onda – ota kiinni hyvästä vibasta. Tätä kaikkea on Oficina Latin Grill & Bar. Toivottavasti nautit kanssamme!

G = Gluteeniton
L = Laktoositon
VL = Vähälaktoosinen

Lisätietoja tarjoiltavista annoksista sekä  
niiden sisältämistä allergioita ja intoleransseja 
aiheuttavista aineista ja tuotteista saa  
pyydettäessä henkilökunnalta.  
(Elintarvikeatietoasetus EU N:o 1169/2011)

Hinta omistajan  
käyntikortilla

ENTRADAS 
Pieniä lattariannoksia aterian alkuruoaksi tai 
jaettavaksi parhaassa seurassa. ¡Viva la amistad! 

Quesadilla (L, G)  pieni 8,00  /  iso 14,00
Maissitortillan välissä juustoa,  
piri-piri-broileria ja ananassalsaa.

Ceviche (L, G)  7,90  9,00
Lohi-ceviche, avocado mole -salsaa ja 
maissilastuja. 

Queso de cabra a la parrilla (VL, G)  9,00
Grillattua punaviinivuohenjuustoa, 
punaviinisiirappia ja viinirypäleitä. 

Calamares a la parrilla (L, G)  12,00
Grillattua mustekalaa, tomaatti-aiolia  
ja kvinoasalaattia. 

Tortilla española (L)  7,50
Chorizo-munakas ja San Marzano -tomaattia. 

Especialidades  
de la casa (L)  19,00  22,00
Valikoima naposteltavaa yhdelle tai  
useammalle syöjälle – ahneudesta ja nälästä 
riippuen. Porsaan ribsejä, jerk-broileria,  
cevicheä, avocado mole-, papu- ja ananas- 
salsaa, pimientos padron -paprikaa, maissi-  
ja banaanilastuja sekä talon kastikkeita.

TILAA JUOMAN KYLKEEN  
PIENTÄ SUOLAISTA NAPOSTELTAVAA

Nachos con salsa (L, G)  6,00
Oficinan omia maissilastuja  

sekä tuoresalsoja.

Chips de plátano (L, G)  6,00
Banaanilastuja ja  

avocado mole -salsaa. 

ENSALADAS
Ihanat salaattimme ovat synnitöntä nautintoa. 
¡Tan Fresco!

Pollo (L, G)  18,50
Kanaa hiiligrillistä, salaattia, hedelmiä,  
papusalsaa ja maissi-tostada.

Vegetal (L)  14,00  16,50
Rapeita falafeleja, kvinoaa, avocado mole  
-salsaa ja talon leipää. 

Mixto (L, G)  19,00
Mustekalaa, chorizoa, bataattia ja fenkoli-omenaa.

...........................................................................................................................................................................................



+ SU ELECCION
Mieleisesi lisäke pääruoan kylkeen.  
¡Para una fiesta perfecta!

Patatas rojo (L, G)
Paahdettuja perunalohkoja ja mole rojoa.

Ensalada de verduras (L, G)
Salaattia, pikkelöityä retikkaa ja kevätsipulia.

Ensalada verde (L, G)
Babypinaattia, retiisiä, kevätsipulia ja papuja. 

Ensalada de quinoa (L, G)
Kvinoaa, punaista riisiä, sitruunamantelia ja omenaa.

Patatas fritas (L, G)
Talon omia perunalastuja ja tomaatti-aioli.

Chips de plátano (L, G)
Banaanilastuja ja salsa verdeä. 

Tarta templada de chocolate (L)  8,00  9,50
Lämmin suklaakakku, inkivääriä, kookosta ja vaniljajäätelöä. 

Tarta de queso (L, G)  9,50
Juustokakku, passionhedelmää ja marjoja. 

Pote de helado  6,90
Sesongeittain vaihtuva valikoima jäätelöitä, kysy vaihtoehtoja! 

DULCES
Makeita viettelyksiä aterian päätteeksi. ¡Vive un poco mas!

LATIN GRILL
Oficinan oma puuhiiligrilli  
on ravintolamme sydän.  
Grilli tuo ruokaan mahtavaa aromia ja 
paahteista makua. Avokeittiöstä leviävä 
savuinen tuoksu ja grillauksen äänet luovat 
tunnelmaa ruokailuun. Hiilet tuodaan 
Argentiinasta saakka ja grilli onkin oikea 
latinalaisamerikkalainen asado.

Pollo con jerk (L, G)  19,00
Jerk-maustettua broileria vartaassa  
ja ananassalsaa.

Ribs de cerdo (L, G)  24,00
Chipotle-glaseerattuja possun  
ribsejä ja fenkoli-omenaa. 

Flank Steak (VL, G)  27,00
Gaucha-kastiketta ja pimientos  
padron -paprikaa.

Cordero con chimichurri (L, G)  20,00
Lammas-kebab, chimichurria ja  
pimientos padron –paprikaa.

Rib Eye Steak (L, G)  28,00  32,00
300 g kotimainen häränlihapihvi,  
mole rojoa ja latin slaw -salaattia.

Camarones tigre enteros (L)  30,00
Kokonaisia tiikerirapuja, tomaattiaiolia, 
salaattia ja talon leipää.

Calamares y bacalao (L, G)  26,00
Turskan seläkettä ja mustekalaa,  
bataattia ja salsa verdeä.

Salmón con gaucha (VL, G)  24,00 
Lohta, gaucha-kastiketta ja papusalsaa.

Tofu asado (L)  17,00  20,00
Tofua vartaassa, ananassalsaa,  
papuja ja inkivääri-retikkaa.

Kuumaa kookosmarinoitua  
ja grillattua chili-kananpoikaa.
Valitse tapasi nauttia:

Cuba sabrosa (L, G)
Hedelmiä, avokadoa ja kvinoasalaattia.

Barbacoa brasileña (L, G)
Banaanilastuja, kookoskastiketta  
ja vihreää salaattia.

Mexicano picoso (L, G)
Patatas rojo -perunoita, korianteria  
ja paahdettua chiliä.

Yhdelle  19,50
Kahdelle  36,00

Café After Office  10,00

2 cl Cointreaua, 2 cl Brugal Anejoa,

kaakaosiirappia ja kahvia.



CARTA

DE VINOS

TINTOS PUNAVIINIT

Trapiche Zaphy Malbec 
13,5%, Argentiina. Grillatun  
possun ja kanan seuraksi sopiva  
keskitäyteläinen, voimakkaasti  
luumulta ja vadelmalta tuoksuva,  
runsaan hedelmäinen luomupunaviini.

Marques de Casa Concha 
Pinot Noir 
14% , Chile. Kypsien marjojen ja 
tummien kirsikoiden pehmeän 
tanniininen maku yhdistyy raikkaaseen 
hapokkuuteen. Sopii kana- ja possuruokien  
sekä salaattien seuraksi. 

Chateau Smith 
Cabernet Sauvignon 
14%, USA. Ryhdikäs ja keski- 
täyteläinen viini, jonka tuoksussa  
on tummaa kirsikkaa ja seetriä.  
Täydellinen valinta liharuoille. 

Marques de Casa Concha 
Merlot 
14,5 % Chile. Voimakas ja erittäin 
täyteläinen viini, jossa on sopivaa 
tanniinisuutta, marjaisuutta ja mausteisuutta.  

Vina Mayu Reserva 
Carmenere 
15%, Chile. Erittäin täyteläinen ja 
tanniininen viini, jonka kirsikka- 
hilloinen, kevyen paprikainen ja mausteinen 
makupaletti sopii liharuokien kylkeen. 
Valmistettu osittain kuivatuista rypäleistä.

VINOS DE POSTRES JÄLKIRUOKAVIINIT

Graham’s LBV -portviini 
20%, Portugali. Suloisen makea,  
täyteläinen, viikunainen ja mausteinen  
jälkiruokaviini. Sopii loistavasti suklaisten 
herkkujen pariksi. 

Errazuriz Late Harvest 
Sauvignon Blanc 
12%, Chile. Raikas ja kukkea makea  
viini, jossa pitkä ja monimuotoinen  
jälkimaku. Tuoksussa on sopivasti  
jalohomeinen aromi.

ESPUMOS KUOHUVIINIT

Pares Balta Brut 
11,5%, Espanja. Mukavasti hapokas,  
kevyen mineraalinen, sitruksinen  
ja yrttinen cava. 

Finca Las Moras  
Sparkling Rosé 
13%, Argentiina. Raikas punaisen  
hedelmän ja orvokin, aprikoosin ja  
hunajan aromeja yhdistävä kuohuviini.  
Sopii aperitiiviksi tai kalan ja  
äyriäisten seuraksi. 

Nicolas Feuillatte Brut 
12,5%, Ranska. Tyylikäs ja hapokas  
erittäin kuiva samppanja, jossa  
maistuvat mineraalisuus ja hennon  
paahteiset aromit. 

BLANCOS VALKOVIINIT

Trapiche Zaphy Torrontes 
13,5%, Argentiina. Kuiva ja raikkaan  
hapokas, hedelmäinen ja runsaan  
aromaattinen luomuvalkoviini.  
Sopii hyvin mausteisten ruokien  
kumppaniksi.

Marieta Albarino 
12%, Espanja. Raikas ja puolikuiva  
viini, jossa maistuvat persikka, kypsä  
omena, meloni ja sitrus. Sopii erityisesti  
kanan, kalan ja salaattien kanssa.

Cono Sur Bicicleta Riesling 
13%, Chile. Kuiva, hapokas ja raikas  
viini, joka maistuu alkupalojen sekä  
äyriäis- ja kalaruokien seurana.

Gnarly Head Viognier 
13,5%, USA. Puolikuiva ja aro- 
maattinen viini, jonka hapokkuus  
tasapainottaa hedelmäistä ja  
kukkaista makua.

Marques de Casa Concha  
Chardonnay 
14%, Chile. Kuiva, eloisa ja mine- 
raalinen viini, josta löytyy myös  
kermaisuutta ja paahteisuutta.

8,70 /16 cl  
38,00 /75 cl

9,20 /8 cl

9,50 /12 cl

6,90 /12 cl 
41,50 / 75 cl

8,00 /16 cl  
36,00 /75 cl

6,80 /12 cl  
39,90 /75 cl 

69,00 /75 cl 
39,90 /75 cl

9,60 /16 cl  
42,50 /75 cl

8,70 /16 cl  
37,50 /75 cl

9,20 /16 cl  
39,90 /75 cl

10,50 /16 cl 
49,00 /75 cl

10,60 /16 cl  
49,90 /75 cl

12,60 /16 cl 
58,50 /75 cl

10,60 /16 cl  
49,90 /75 cl

10,00 /16 cl
45,00 / 75 cl




