
 

Kombinatorskt problem på Ristorante Sergio’s 

 

Vi är ett sällskap på 15 vuxna och 4 barn som ska äta på Sergio’s. Av någon anledning vill alla gärna vara 

individuella i sitt val av mat. Är detta möjligt? (Kunden har alltid rätt så personalen får lov att gå med på de 

besvärliga matgästernas infall ...) 

 

(a) De vuxna väljer en förrätt, en huvudrätt och en efterrätt från menyn, medan barnen får lov att hålla sig 

till barnmenyn där de kan välja en av tre huvudrätter och antingen mjölk eller saft att dricka. Barnen får 

glass till efterrätt. Kan alla 19 välja olika? (Mjölk resp. saft räknas i detta kombinatoriska problem som 

skilda ”maträtter”.) 

 

(b) Sju av de vuxna vill absolut inte ha kött (Ossobuco) som huvudrätt. Ytterligare två vuxna måltidsgäster 

är vegetarianer och är därför tvungna att välja Bruschetta mista som förrätt och Risotto som huvudrätt. Är 

det fortfarande möjligt för alla att göra ett individuellt val? 

 

(c) Måste köket nödvändigtvis tillreda minst en portion av varje maträtt på menyerna? 

 
 

RISTORANTE SERGIO´S 
LÄNTINEN RANTAKATU, 27 C   VÄSTRA STRANDGATAN 27 C 

20100 TURKU ÅBO 

PH: 02-2330033 

MENÙ  

 

Alkuruoat Förrätter: 
 ANTIPASTO MISTO 

   Eri leikkeleitä, juustoja, aurinkokuivattuja tomaatteja  

              Uppskärningar, ost, soltorkade tomater 

 BRESAOLA E PARMIGIANO IN CARPACCIO CON OLIO AGLI  

AGRUMI E BIETOLA AL VAPORE      

Bresaola -ja parmesaanicarpaccio sitrusöljyllä ja höyrytetyllä lehtikaalilla 

Bresaola- och parmesan carpaccio med citrusolja och ångkokt grönkål 

 BRUSCHETTA MISTA   
Paahdettua leipää neljällä eri päällysteellä 

Rostat bröd med fyra olika pålägg 

+ 
 

Pääruoka Huvudrätt: 
 OSSOBUCO ALLA MILANESE IN GREMOLADA CON FINTO OSSO DI 

SEDANO RAPA        

Ossobuco milanolaisen tapaan, gremolata (sitruunakuorta, valkosipulja, persilja) ja selleria 

Ossobuco med gremolada (citronskal, vitlök, persilja) och selleri 

 FILETTO DI BRANZINO SALTATO CON CREMA DI CARCIOFI, RISOTTO 

CROCCANTE ALLA VANIGLIA E LIMONE E UOVA DI PESCE   
Meribassifilee, artisokkakreemiä, pieni paahdettu risotto vaniljalla ja sitruunalla, kalan mätiä 
Havsabborrfilé  med kronärtskockskräm, en liten rostad risotto med vanilj och citron, fiskrom 

 RISOTTO CON PARMIGIANO, BURRO ACIDO E RIDUZIONE DI 

BARBABIETOLA       
               Parmesan  risottoa, hapatettua voita  sekä punajuurikastiketta 

              Parmesan risotto med syrat smör och rödbetssås 



 

                 +  
 

Jälkiruoka Efterrätt: 
 TIRAMISÙ RIVISITATO (EXTRA CAFFÈ) CON GELATO AL MASCARPONE 

E VARIEGATO AL CAFFÈ         
Sergioksen tiramisù (extra kahvia) ja mascarpone-kahvijäätelöä 

Tiramisù (extra kaffe) a la Sergios  med mascarpone-kaffeglass  

 STRUDEL DI MELA E PRUGNE CON GELATO ALLA VANIGLIA E  

RIDUZIONE DI MARSALA E SPEZIE      
Strudel omenoilla ja luumuilla, vaniljajäätelöä ja redusoitua Marsala viiniä mausteilla 

Strudel med äppel och plommon, vaniljglass och reducerat Marsalavin med kryddor 

 

 Hinta Pris: 39,90 euro/hlö   39,90 euro/person 

 

 

 

 

 

LASTEN MENU BARNMENY 8,90 € 
 

SPAGHETTI CARBONARA   
Spaghettia, pekonia, kananmunaa ja kermaa  

Spaghetti, bacon, ägg och grädde 
  

 

OR  ELLER 
  

 

SPAGHETTI AL RAGÚ  
  

Spaghettia, jauhelihaa ja tomaattikastiketta  

Spaghetti, malet kött och tomatsås 
  

 

OR  ELLER 
  

 

PICCOLA PIZZA 
  

Pieni pizza vapaa valinta 

Liten pizza, fritt val 
  

 

+ 

 
  

GELATO   
Jäätelöpallo 

Glassboll 
  

 

+ 
  

 

LATTE O SUCCO DI FRUTTA 
  

Lasillinen maitoa tai mehua 

Ett glas mjölk eller saft 
 

 

 

 


