
Alkuruoka
 Samettista metsäsienikeittoa L (g,vege)

Käärmepatonkia
 ***

Paistettua Valtasen kuhaa
yrttituorejuustohunnulla

Ilmavaa parsakaalisilmusalaattia
Kuohkeaa krossiperunaa

Voimaannuttavia satakuntalaisia juureksia (l,g)
 

tai
 

Kotimaisia kasviksia ja härkäpapua rapeassa
taikinakuoressa

Ilmavaa parsakaalisilmusalaattia
Kuohkeaa krossiperunaa

Voimaannuttavia satakuntalaisia juureksia
(m,vege)

 
***

Haurasta marenkia ja vadelmia
 valkosuklaakastiketta vl,g (l,vege)

 
 
 

37 € kasvismenu
40 € kalamenu

Be fragile! Be brave! 
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Uskaliaasti graavattua kasvatettua
kirjolohta ja hentoa sinappikastiketta (l,g)
Satakuntalaisia kananmunanpuolikkaita

ituhunnulla (m,g)
Itsetehtyä piimäjuustoa (l,g) ja omenahilloketta
Sellerisalaattia rapeilla kikherneillä (m,g,vege)

Yrttipaahdettuja punajuuria ja 
paahdettuja manteleita (m,g,vege) 

Tillimarinoituja kurkkuja (m,g,vege)
Ulasoorin tomaattia basilikalla ja punasipulilla

(m,g,vege)
 Hedelmäistä vihersalaattia (m,g) &

salaattikastiketta (m,g,vege)
***

Grillattua Naapurin kananpoikaa rohkeassa
punaviinikastikkeessa (m,g)

Pinaatti-perunapaistosta (m,g,vege) &
Vuohenjuustomousse (l,g)

Herkkiä kvinoakasviksia (m,g,vege)
***

Kuohkeaa patonkia (m,vege)
 Voita ja kasvirasvalevitettä

***
Chilisuklaavaahto ja vadelmia (l,g,vege)

 Kahvi, tee
 

28,50 €/hlö
 

Tilauksesta min.20 henkilölle
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Yhteystiedot

lipunmyynnin osalta:

 

Porin taidemuseo

Eteläranta 28100 Pori

Lipunmyynti p. (02) 621 1080

www.poriartmuseum.fi

 

Aukioloajat:

ma suljettu

ti klo 11-18

ke klo 11-20

to-su klo 11-18

Yhteystiedot

ruokailuvarausten osalta:

 

Ravintola Klubi

Eteläranta 10, 28100 Pori

p. 044-9858523

www.frescoravintolat.fi/klubi

 

Aukioloajat:

ma-la klo 11-21

 

Porin  taidemuseo  20.09.2019 – 23.02.2020

 

"Anu Põder (1947–2013) oli virolainen kuvanveistäjä. Põder tutki teoksissaan

naisen suhdetta lapsuuden kotiin, työhön, seksuaalisuuteen ja perheeseen. Hän

käytti teoksissaan hauraita materiaaleja, kuten vahaa, saippuaa, tekstiiliä, kipsiä ja

suklaata, vastakohtana Neuvosto-Virossa virallisesti hyväksytyille suurille

kertomuksille ja ikuisesti säilyville materiaaleille. 

 

Näyttelyssä on Põderin teosten lisäksi esillä veistoksia puolalaiselta

kuvanveistäjältä Alina Szapocznikowilta (1926–1973), mm. reishi-sieniä sisältävä

tilateos puolalaiselta Iza Tarasewiczilta (s.1981) sekä Kokemäenjoen

äänimaisemia tallentava teos virolaiselta säveltäjältä Liisa Hirschiltä (s. 1984).

Hollantilaisen taiteilijan Melanie Bonajon (s. 1978) video installaatiossa Night Soil

– Nocturnal Gardening (2016) tutustutaan neljän epätavanomaisia ratkaisuja

löytäneen naisen kautta poliittisesti kantaaottavaan radikaaliin maatalouteen."

Be fragile! Be brave! 
- Hauraus on urheutta


