
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Osteri� d� �lipp� tuke� Lääkäri� ilma� rajoj�-järjestöä.  

Os� tuloksest�  mene� kuukausittai� järjestö� toiminna� tukemisee� 
 



Gl� Antipast� 
 
Bruschett�                                                                      7,00€ 
talon itse valmistama perinteinen italialainen leipä. 
Täytevaihtoehtoja ovat liha tai kasvikset, sisältää myös mozzarellaa. 

Täytett� chil�                                                                   6,00€ 
3 kpl chilipaloja täytetty tonnikalalla 

Aurinkokuivatt� rull�                                                6,00€ 
3 kpl aurinkokuivattutomaatti tonnikalalla täytettynä  

Cipoll� borretan� - hill�ipul�                                   4,50€ 
italialaisia hillosipuleita balsamicokastikkeella 

Cr�tin� al�’agli�                                                   3,00€ 
leipäsiivut ja valkosipuli 

 
Oliivi�                                                                              4,50€ 
italialaiset mustat tai vihreät oliivit 

tri� formagg�                                                                  7,70€ 
3 erilaista italialaista juustoa 

tri� salum�                                                                       7,70€ 
3 erilaista italialaista leikkelettä 

Antipast�-lautane� (kahdell�)                             15,00€ 
keittiön valikoima antipastoja  

Alkusalaatt�                                                            3,00€ 

pieni vihreä salaatti 

 
 
 

L� P�z� 

Margherit�                                                               11,00€ 
tomaattikastike, tuore tomaatti, basilika, mozzarella 
Paesan�                                                                             12,50€ 
pinaatti, valkosipuli, tuore tomaatti, ricotta, mozzarella 
Tonn�                                                                        12,50€ 
tomaattikastike, tuore tomaatti, sipuli, tonnikala, mozzarella 
Bolognes�                                                        13.00€ 
tomaattikastike, talon oma jauhelihakastike, sipuli, mozzarella 

Pr�ciutt�                                                        13,00€ 
tomaattikastike, tuore tomaatti, kivikylän palvikinkku, oregano, 
mozzarella 

Salam�                                                                     13,00€ 
tomaattikastike, italialainen salami, tuore tomaatti, valkosipuli, 
parmesaani, mozzarella 

4 formagg�                                                                        13,50€ 
kermakastike, sipuli, gorgonzola, vuohenjuusto, ricotta, mozzarella 
Verdur� grigliat�                                                            13,50€ 
tomaattikastike, grillattuja kasviksia, sipuli, mozzarella (mahdollista 
myös vegaaninen versio) 
Mela�an�                                                                        13,70€ 
tomaattikastike, munakoiso, sipuli, chili, brie juusto, mozzarella 
Fantasi�                                                                  14,50€ 
kermakastike, friarielli, aurinkokuivattu tomaatti, savupekoni, 
saksanpähkinä, sipuli, mozzarella 

�nlandi�                                                                         14,50€ 
tomaattikastike, kylmäsavulohi, smetana, sipuli, aurinkokuivattu 
tomaatti, mozzarella 

Monn� Lis�                                                             14,50€ 

pinaatti, valkosipuli, friarielli, aurinkokuivattu tomaatti, vuohenjuusto 
mozzarella, saksanpähkinä. 

Capricci��                                                                       14,00€ 
tomaattikastike, kivikylän palvikinkku, sienet, artisokka, oliivit, 
mozzarella 

Calabres�                                                                          14,00€ 
tomaattikastike, sipuli, italialainen chili salami, tuore chili, oliivit, 
mozzarella 

B�c�                                                                                  14,00€ 
tomaattikastike, grillatut sienet, possunliha kasleri, sipuli, mozzarella 

Saporit�                                                                             14,00€ 
tomaattikastike, ilmakuivattu kinkku, valkosipuli, aurinkokuivattu 

kirsikkatomaatti, brie-juusto, mozzarella   
Gol��                                                                       14,00€ 
kermakastike, ilmakuivattu kinkku, tuore rucola, aurinkokuivattu 
kirsikkatomaatti, mozzarella 

Napol�                                                                       14,00€ 
tomaattikastike, friarielli, talon oma makkara, sipuli, mozzarella 

Sicilian�                                                                            14,00€ 
tomaattikastike, aurinkokuivattu tomaatti, anjovis, kapris, oliivit, 
mozzarella 

Frutt� d� mar�                                                                  14,00€ 
tomaattikastike, meren antimia, mozzarella, kapris 
 

Zuccott�                                                                  14,50€ 
kurpitsakastike, savupekoni, vuohenjuusto, kesäkurpitsa,  
mozzarella 

Lukk�                                                                                16,00€ 
tomaattikastike, valitse itse 4 täytettä, mozzarella 

Cacciator�                                                               16,70€ 

kermakastike, peuran liha, sipuli, vuohenjuusto, herkkusienet, 
mustikka 

 



Mahdollisuu� myö� gluteenittomaa� vaihtoehtoo� +1€        Laste� P�z�    = hinta - 30% 

Voi� valit� seuraava� lisätäyttee� ------------------------------- myö� pastall� 

+ 0,50€ Valkosipuli – rucola – grana juusto – chili – sipuli – smetana - tuore tomaatti 

+ 1,00€ Kesäkurpitsa – friarielli – paprika – artisokka – sienet – ricotta juusto – gorgonzola 
juusto – oliivit – briejuusto – munakoiso – tonnikala - aurinkokuivattu tomaatti 

+ 2,00€ Lohi – salami – palvikinkku – ilmakuivattu kinkku – savupekoni – ilmakuivattu pekoni – 
chili salami  – kasleri - talon makkara 

 

L� Past� 
 
All� Carbonar�                                                              12,50€ 
kananmuna, ilmakuivattu pekoni, parmesaani 

All� Bolognes�                                                       12,00€ 
talon oma jauhelihakastike, sipuli 

Al�' Arrabbiat�                                                       12,00€ 
tomaattikastike, ilmakuivattu pekoni, sipuli, chili 

Pr�ciutt� � �ngh�                                                 13,00€ 
kermakastike, ilmakuivattu kinkku, grillatut sienet, sipuli 

All� zucchin� � salam�                                          12,00€ 
kermakastike, italialainen salami, kesäkurpitsa, valkosipuli 

All� Puttanesc�                                                              12,00€ 
tomaattikastike, oliivit, anjovis, kapris, valkosipuli 

A� salmon� � pinol�                                                  13,00€ 
kermakastike, kylmäsavulohi, pinjansiemenet, sitruuna 

A� Gorgo�ol� per� � noc�                                       13,00€ 
kermakastike, gorgonzolajuusto,  saksanpähkinä , päärynä  

 
A� formagg�                                                         12,00€ 
kermakastike, parmesaani, gorgonzola 

Pest� all� genoves�                                            12,00€ 
basilika, pinjansiemen, aurinkokuivattu tomaatti, valkosipuli

Agli� oli� � peperoncin�                                   12,00€ 
tomaattikastike, valkosipuli, tuore chili 

Pomodor�, mozzarell� � rucol�                       12,00€ 
tomaattikastike, tuore rucola, mozzarella 

Avocad� � peperoncin�                                     13,00€ 
avokado, sitruuna, tuore chili, valkosipuli 

All� salsicci� � broccol�                                     12,00€ 
kermakastike, parsakaali, talon oma makkara 

Agl� spinac� � poll�                                                    12,00€ 
kermakastike, kanafilee, pinaatti 
A� Carcio� � acciugh�                                              13,00€ 
artisokka pesto,   anjovis, pecorino juusto, aurinkokuivattu 
tomaatti 

Mahdollisuu� myö� gluteenittomaa� vaihtoehtoo� +1€        Laste� Pasta�    = hinta - 30% 

 

� Risott� 

Pohjana Arborio riisi ja sipuli. Talo suosittelee gluteenittomana vaihtoehtona. 

 

Risott� a� 4 formagg� 14,50€ 
kermakastike, neljä juustoa, sekä yrttejä 

Risott� all� salsicci� � �ngh�  15,00€ 
kermakastike, sienet, talon oma makkara, sipuli, 

yrttejä 

Risott� all� zucchin� � gamberett� 16,00€ 
kesäkurpitsa, katkarapu, inkivääri 

Risott� primaver�  14,50€ 
sesongin kasvikset, esim. porkkana, kesäkurpitsa, sipuli, 

artisokka, yrttejä …..  

 



 

� Tortellin� 

Täytettyjä pasta nyyttejä emilialaiseen tapaan. 

 

Ricott� � spinac�  12,00€ 
pinaatti ja ricotta juusto 

 

Pest� all� genoves�  12,00€ 
basilika, pinjansiemenet, aurinkokuivattu tomaatti, 

valkosipuli 

 
L� insalat� 

Is� 9,00€               Pien� 6,50€ 

Salaatit aina sesongin mukaan. Sisältää salaattia, tomaattia, omenaa, kurkkua ja siivun leipää.  
Vaihtoehtoina liha-, kala-, papupihvi tai juusto. 

 
 
 
 

I dolc� – Jälkiruoa� 
Jälkiruoat valmistetaan omassa keittiössä aidoin italialaisin reseptein.  

�ramisù  6,00€ 

Pannacott� 5,00€ 

Päivä� kakk� 7,00€ 

Jäätelöann�     1 maku� 3,50€     2 maku� 5,00€      3 maku� 7,00€  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
L� Birr� 

 
Kru� Brä�  -  (Saks�, Waischenfel�) 

 
Dar� lager   5.0% alk. 50cl.                                                         7€ 
dark amber colour, medium body     
Urstoff       5.4% alk. 50cl.                                                                 7€ 
Pleasant malt and hop scent. Light flavor     
Pilsner         4.8% alk. 50cl.                                                              7€ 
Crystal clear golden beer clean malty    
We�ß Bier     5.3% alk. 50cl.                                                        7€ 
yellow golden colour, malty-yeasty, fruits   
Festbier     5.5% alk. 50cl.                                                   7,5€ 
medium dark, malty nose and taste.   
Bockbier    6.8% alk. 50cl.                                                            8€ 
Golden light amber malty and biscuits taste   
 
 

Birr� Antonian�    -  (Itali�, Padov�)   

Scudat�   5,2% alk.  33 cl.                                                             6,5€ 
blonde, aromas of malt and bread crust. It has a clean, malty flavor. 

Marechiar�  5,2% alk.  33 cl.                                                      6,5€ 

body that sustains the herbal and floral aromas of hops. 
 

Birr� Morett�    -  (Itali�, Udin�)                                        6,0€ 

Birra Moretti on väriltään kullankeltainen premium-olut, jonka 
kevyen maltaisen maun viimeistelee täydellisen tasapainoinen 
katkerohumalointi. 4.6% alk. 33cl. 
 
 

 
S�. George�Brä�  (Saks�, Buttenhei�) 

 
Keller        4.9% alk.50cl.                                                                    7€  
clear amber Aroma of fruit, malt, caramel, hops. 

Pilsner            4.9% alk. 50cl.                                                   7€  
Bright golden, lovely foam, herbal hop flavor. Taste is crackery malts 

Goldmä�e�      5.6% alk. 50cl.                                                       7,5€ 
light bodied, aroma of bread, dough, malt, light fruit and grain 

We�ß   Bier          4.6% alk. 50cl.                                                        7€ 
Sweet wheat bread, yeast, light banana accents. Light bodied  

Landbier   dunke�     4.9% alk. 50cl.                                               7€ 
dark brown color. chocolate and cherry. Sweet caramel malty taste  

Heller   Boc�      6.5% alk. 50cl.                                                          8€ 
sweet malty aroma. Roasted nuts, marzipan, malts, creamy. 
 
 

Alkoholito�   OLUT   33cl.                                                      3,5€ 
 

 

Vakk�-Suome� Prykmestar  -  (Uusikaupunk�) 
 

Pil�  täysmallasolut - Gluteiiniton  4.5% alk. 50cl.                          6,5€ 
Vehnä  suodattamaton vehnäolut 4.5% alk. 50cl.                        6,5€ 
Schwa�   tumma täysmallasolut 4.5% alk. 50cl.                         6,5€ 
Wehnäboc� ,  suod. tumma vehnäolut 6.2% alk. 50cl.                  8€ 

Doubl� IPA , suodattamaton pintahiivaolut  8,5% alk. 50cl.     9,5€ 

 
 



 
I� vin� 

 
� bianch� 

Chardonna� 
Piemonte D.O.C 
Alue : Piemonte maakunta,  Calosso, Asti  
Rypäleet : Chardonnay 
Väri oljenkeltainen vihreän sävyin.  Tuoksussa elegantti yhdistelmä 
tuoreita hedelmiä, ananasta ja tupakkaa. Maku lämmin, laaja ja 
täyteläinen.   13% Alk. 
 
12cl 5,5€                       16cl 7,0€                       75cl 32€ 
 
 

“Ori�” 
Falerio D.O.P 
Alue : Marche, Ascoli Piceno  
Rypäleet : Trebbiano, Passerina, Pecorino 
Väri kirkkaan oljenkeltainen, vihreän sävyjä. Tuoksu raikas, 
hedelmäinen, maku hedelmäinen ja tasapainoinen. 
13% Alk. 
 
12cl 5,5€                       16cl 7,0€                       75cl 32€ 
 
 
 

“Merlettai�” 
Offida D.O.C.G. Pecorino 
Alue : Marche,  Ascoli Piceno  
Rypäleet : Pecorino 
Väri syvä oljenkeltainen. Tuoksu hyvin voimakas ja jatkuva, 
havaittavissa ruohoa ja orapihlajan kukan aromia ja vaniljaa. Maku 
raikas, sopivan hapokas, miellyttävä ja pehmeä.   
13% Alk. 
 
12cl 6,0€                       16cl 8,0€                       75cl 35€ 

 

Favorit� 

Langhe D.O.C. 
Alue : Piemonte maakunta, Calosso, Asti  
Rypäleet : Favorita 
Väri oljenkeltainen vihreän sävyin. Tuoksussa elegantti yhdistelmä 
aromaattisia kypsien hedelmien aromeja. Maku rasvainen ja 
täyteläinen.   13% Alk. 
 
12cl 5,5€                       16cl 7,0€                       75cl 32€ 
 

 

“Evo�” 
Marche I.G.P. Passerina 
Alue : Marche,  Ascoli Piceno 
Rypäleet : Passerina 
Tyylikäs ja tasapainoinen viini. Väri oljenkeltainen ja kullanhohtoinen. 
Tuoksu miellyttävä ja hedelmäinen,  jossa vivahteita valkoisista 
kukista. Maku miellyttävä, raikas ja pitkä. 
13% Alk. 
 
12cl 5,5€                       16cl 7,0€                       75cl 32€ 
 
“Arbiniu�” 
Verdicchio dei Castelli di Jesi D.O.P. 
Alue : Marche,  Ancona 
Rypäleet : Verdicchio 
Väri oljenkeltainen, kukkainen tuoksu, joka kehittyy kohti eksoottisia 
hedelmiä. Vahva ja täyteläinen maku. 
13% Alk. 
 
12cl 5,5€                       16cl 7,0€                       75cl 32€ 
 
 

 



� r�s� 
Barber� 
Barbera d ‘Asti d.o.c.g. 
Alue : Piemonte maakunta, Calosso, Asti 
Rypäleet : 100% Barbera 
Kypsytys:  6 kk tammitynnyreissä 
Väri on kirkas ja syvä rubiininpunainen, joka taittuu 
granaatinpunaiseen  ikääntyessään. Tuoksu on voimakkaan 
alkoholinen, vankka ja viinimäinen, jossa yhdistelmä punaisia 
marjoja;  kypsää kirsikkaa, mustikkaa, vadelmaa ja luumua. Maku 
on lämmin,  laaja ja loppua kohden pitkäkestoisen täyteläinen.   
13,5% Alk. 
12cl 5,5€                       16cl 7,0€                       75cl 32€ 
 

Lacrim� d� Morr� 
Lacrima di Morro d'Alba D.O.P. 
Alue : Marche maakunta, Morro d’Alba 
Rypäleet : Lacrima 
Kypsytys:  6 kk terästynnyreissä 
Syvä punainen väri, violetin sävyjä. Voimakas bouquet 
(yrtti/kukat,hedelmän aromit ) Keskipitkä maku. 

12,5% Alk. 
12cl 5,5€                       16cl 7,0€                       75cl 32€ 

 
“Sa� Carr�”  
Marche I.G.P. Rosso 
Alue : Marche maakunta, Offida ja  Acquaviva Picena 
Rypäleet : 30% Sangiovese, 30% Merlot, 40% Barbera 
Kypsytys:  6 kk terästynnyreissä 
Väri violetti, punainen, rubiinin sävyjä. Tuoksu kirsikat , 
karhunvatukka. Maku harmoninen. Pitkä jälkimaku. 

14,5% Alk.                                                        75cl 38€ 
 

Gamb� d� Pernic� 
Calosso D.O.C. 
Alue : Piemonte maakunta, Calosso, Asti 
Rypäleet : Gamba di Pernice 
Kypsytys:  6 kk tammitynnyreissä 
Väri on voimakkaan granaatinpunainen, tuoksu erikoisen 
mausteinen ja balsaminen, jossa viherpippuria ja itämaisia 
mausteita ja hillomaista, kirsikkaliköörin aromia. Maku on kuivahko, 
kiehtovan tervainen, jossa vivahde kuivattua viinirypälettä. 
Mausteisen luonteensa ansiosta tämä viini soveltuu hyvin yhteen 
aromikkaiden ruokien kanssa. Tarjoillaan yleensä noin 2-3 vuoden 
sisällä  tuotannosta, mutta viini on parhaimmillaan ikääntyneenä, 
jolloin sen erikoiset aromit pääsevät parhaiten esiin. Tämä viini voi 
ikääntyä jopa 10-12 vuotta.   
13,5% Alk.                                                            75cl 38€ 

 
 
 

 
 

“Lic�” 
Nebbiolo d`Alba D.O.C. 
Alue : Piemonte maakunta, Calosso,  Asti 
Rypäleet:  Nebbiolo 
Kypsytys:  12 kk tammitynnyreissä 
Väri voimakkaan rubiininpunainen, jossa oransseja vivahteita. Väri 
taittuu granaatinpunaiseen ajan myötä. Maku on voimakkaan 
strukturoitu ja tanniinit ovat tasapainoiset. Viini voi ikääntyä 
useamman vuoden ja se sopii parhaiten punaisten liha- ja 
riistaruokien kanssa. Tarjoillaan huoneenlämpöisenä ja mielellään 

denkantterissa.  14,5% Alk. 
12cl 5,5€                       16cl 7,0€                       75cl 32€ 
 

“Bacchu�” 
Rosso Piceno D.O.P 
Alue : Marche maakunta, Offida ja Acquaviva Picena 
Rypäleet : Montepulciano ja Sangiovese 
Kypsytys:  6 kk terästynnyreissä 
Väri violetti ja viininpunaisen sävyjä. Tuoksu, eteerinen. 
Maku, harmoninen, rikas. Vähätanniininen. 

13,5% Alk. 
12cl 5,5€                       16cl 7,0€                       75cl 32€ 
 

 
“Saggi�”  
Marche I.G.P. Sangiovese 
Alue : Marche maakunta, Offida ja Acquaviva Picena 
Rypäleet : 100% Sangiovese 
Kypsytys:  30% tammitynnyrissä 12 kk ja  70% in terästynnyreissä 24 
kk. 
Väri voimakkaan purppuranpunainen.  Tuoksussa rikas aromi, jossa 
punaista metsämarjaa, boysenmarjaa ja kirsikkaa. Maku pitkä, vahva, 
hienostunut ja kirsikkainen, jossa minttua ja kahvia. Tasapainoisen 
tanniininen ja mineraalinen. 

14,5% Alk.                                                                             75cl 42€ 

 
“Gotic�”  
Rosso Piceno Superiore D.O.P. 
Alue : Marche maakunta, Offida js  Acquaviva Picena 
Rypäleet : 70% Montepulciano, 30% Sangiovese 
Kypsytys:  12 kk tammitynnyreissä 
Väri rubiininpunainen. Tuoksu mausteinen ja vaniljainen. 
Maku pehmeä ja täyteläinen. 

14,0% Alk.                                                              75cl 38€ 



� r�at� 
”R�at�”  
Alue : Marche, Ascoli Piceno 
Rypäleet: : Sangiovese, 
Montepulciano 
Marche I.G.P. Rosato 

 
 
Väri kirkkaan vaaleanpunainen . Tuoksu voimakas hedelmäinen havaittavissa 
tuoreita hedelmiä, kirsikkaa ja ruusun terälehtiä. Maku tyylikäs ja harmoninen. 
13% Alk. 

 
 
12cl 5,5€ 
16cl 7,0€ 
75cl 32€ 

 
 

Kuoh�iini� 

“Altamare�” 

Kuohuviini Brut Passerina 
Alue : Marche maakunta, Offida  
Rypäleet : Passerina 

 
 
Väri, vaalea oljenkeltainen. Tuoksu hedelmäinen ja voimakas.  Maku, raikas ja 
pehmeä. 
12% Alk. 

 
 
75cl 35€ 

“Merlettai�” Bru� 
spumante brut varietà Pecorino 
Alue : Marche,  Ascoli Piceno  
Rypäleet : Pecorino 
 

 
 
Väri oljenkeltainen, jossa vihreitä vivahteita. Tuoksu voimakas ja pitkäkestoinen. 
Maku pehmeä ja hedelmäinen.  
12,5% Alk. 

 
 
75cl 40€ 

Pr�ecc�  
Alue : Veneto maakunta, Treviso 
province  
Rypäleet : Prosecco 

Kuiva kuohuviini. Vaaleankeltainen väri, raikas ja  eloisa maku ja erehtymätön 
tuoksu, jossa voimakas viipyvä akaasiapuun aromi. Hienovaraisen sileä, 
miellyttävän terävä. Oikea valinta paahdetun leivän ja alkupalojen kanssa. Sopii 
myös kevyiden välimerellisten ruokien kanssa. 
11,5% Alk. 
 

75cl 35€ 

Makea� viini� 
Verd�zz� Friulan� 
Colli Orientali D.O.C. 
Alue : Friuli-Venezia Giulia 
maakunta,  Premariacco, Udine 
Rypäleet : Verduzzo Friulano 
Kypsytys:  tammitynnyreissä 

 
 
Väri syvä  kullankeltainen . Tuoksu viinimäinen ja alkoholinen, jossa vieno sävy 
hunajaa ja vaniljaa. Maku on makea, strukturoitu ja voimakas, jossa rypäleelle 
tyypillinen tanniininen vivahde. Jälkimaku tiivistyy tammitynnyrin aromiin 
sekoittuneeseen maku- ja aromiyhdistelmään.  
12,5%   Alk. 
 

50cl 34€ 

“Caser�” 
Moscato d'Asti D.O.C.G. 
Alue : Piemonte maakunta,  
Calosso, Asti  
Rypäleet : Moscato 

 
 
Väri oljenkeltainen, tuoksussa elegantti yhdistelmä omenan ja mintun aromeja. 
Makea viini, jossa hunajan vivahteita. Sopii tarjoiltavaksi juustojen, kuten 
gorgonzolan kanssa. 
5,5%   Alk. 
 

75cl 28€ 

 

 
 



Juoma� 
Mol� Col�        33cl  - 3€ 

 

Ecor limu�       33cl  - 3€ 
Pompelmo rosa - greippi 

Aranciata - appelsiini 

Limonata - sitruuna 

Cedrata - Sukaattisitruuna 

Gassosa - sitruuna 

Chinotto - is a type of carbonated soft drink produced 

from the juice of the fruit of the myrtle-leaved orange 

tree (Citrus myrtifolia). The beverage is dark in color. Its 

appearance is similar to that of cola, but it is not as 

sweet as cola, having a bittersweet taste. 

 

Mait�              lasi  - 1€ 

 
 
 
 

Siideri� 
Vakk�-Suome� Prykmestar 
Omenasiider�  Kuiva, raikas siideri  4.5% alk. 33cl.       6.0€ 
Ahomansikk�–Raparper�    4.5% alk. 33cl.              6.0€ 

 

Mol� Col� ligh�           33cl  - 3€ 
 

Seljankukkameh�      Lasi  - 2€ 

                                         kannu  - 5€ 
 

Omenameh�               Lasi  - 2€ 

 

Appelssinimeh�          Lasi  - 2€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lonkero� 
Hartwal�  
Origina� Cranberr�    4.7% alk. 33cl.                 6.0€ 
Origina�                             4.7% alk. 33cl.                6.0€ 
 

 
 
 

Italian kielen ”osteria” sana tulee vanhasta ranskankielisestä sanasta ”oste”, joka 
puolestaan juontaa juurensa latinan kielisestä sanasta ”hospite”. Sanan etymologia 

viittaa vieraanvaraisuuden käsitteeseen. Nykypäivän italiassa osteria on 
anniskeluravintola, jossa tarjoillaan viiniä ja muita juomia, sekä päivittäin vaihtuvia 

annosruokia. 
 

Olen iloinen, että olemme saaneet sinut vieraaksemme! 
 


