Àla Carte
Alkuun
Starters

1. CHILI-VALKOSIPULIÖLJYSSÄ TIRISTETTYJÄ
		JÄTTIRAVUNPYRSTÖJÄ

11,90 €

Paahdettua leipää
Fried giant prawns with garlic and chili, toasted bread

2. FRITEERATTUJA SIPULIRENKAITA

5,50 €

Talon chilimajoneesia
Deep fried onion rings with chili mayonnaise

3. PANEROITUJA KUKKAKAALIN NUPPUJA

5,90 €

Valkosipuli-jogurttidippiä
Battered cauliflower with garlic dip

4. PAISTETTUA VUOHENJUUSTOA
		 JA KARPALOHILLOKETTA

6,90 €

Salaattia, yrttiöljyä ja balsamicosiirappia
Fried goat cheese with cranberry compote, salad, herb oil and
balsamico syrup

Keitot
Soups

5. KERMAISTA LOHIKEITTOA

8,90 € / 14,40 €

Lämmintä ruisleipää
Creamy salmon soup with warm rye bread

6. PEHMEÄÄ BATAATTIKEITTOA

6,90 € / 11,90 €

Paahdettuja kurpitsansiemeniä, yrttiöljyä ja paahdettua leipää
Creamy sweet potato soup, roasted pumpkin seeds, herb oil and
toasted bread

Salaatit
Salads

SALAATTIEN POHJA
Base of salads
Salaattisekoitusta, marinoitua sipulia, marinoitua tomaattia, viinirypäleitä, paahdettuja
kurpitsansiemeniä yrttiöljyä ja paahdettua leipää
Salad, marinated onion, marinated tomato, grapes, roasted pumpkin seeds,
herb oil and toasted bread

7. PAISTETTUA BROILERINRINTAA
		 JA BBQ-MAJONEESIA

15,80 €

Chicken breast fillet and bbq mayonnaise

8. PAISTETTUJA JÄTTIRAVUNPYRSTÖJÄ
		 JA VALKOSIPULI-JOGURTTIKASTIKETTA

16,40 €

Fried giant prawns with garlic yogurt sauce

9. PANEROITUA TOFUA JA BALSAMICOSIIRAPPIA

14,90 €

Breaded tofu with balsamico syrup

Grillistä
From the grill

10. POPCORN KANAA

17,90 €

Popcornilla leivitettyä broilerinrintaa, yrttifraiche ja bataattiranskalaisia
Chicken breast with popcorn crust, seasoned sour cream and sweet
potato fries

11. VUOHENJUUSTOKANAA

18,70 €

Broilerinrintaa, paistettua vuohenjuustoa, punaviinikastiketta,
karpalohilloketta ja punajuuriröstejä
Chicken breast, fried goat cheese, red wine sauce, cranberry compote
and fried beetroot cakes

12. HAUDUTETTUA PORSAAN POTKAA

20,90 €

Ylikypsää maatiaispossun potkaa, tummaa valkosipulikastiketta,
marinoitua punasipulia ja bataattipyreetä
Overcooked pork shank, dark garlic sauce, marinated red onion and
sweet potato puree

13. OBELIXIN VILLISIKAA

21,90 €

Ylikypsää villisian niskaa, punaviinikastiketta, karpalohilloketta ja
punajuuriröstejä
Overcooked neck of wild boar, red wine sauce, cranberry compote and
fried beetroot cakes

14. LEHTIPIHVI

20,40 €

Valkosipulivoita, maalaisranskalaisia ja bbq-majoneesia
Minute steak with garlic butter, french fries and bbq mayonnaise

15. TOSIMIEHEN PIHVI 170g / 250g

24,50 € / 29,00 €

Naudan marmoroitu ulkofileepihvi, talon chilimajoneesia,
jalapenohilloketta, paahdettua chiliä ja maalaisranskalaisia
Sirloin of beef with chili mayonnaise, jalapeno jam, roasted chili and
french fries

16. SURF & TURF 170g / 250g

25,40 € / 29,90 €

Naudan marmoroitu ulkofileepihvi, paistettuja jättiravunpyrstöjä,
punaista pestokermaa ja lohkoperunoita
Sirloin of beef with fried giant prawns, creamy red pesto and potato
wedges

17. VUOHENJUUSTOPIHVI 170g / 250g

25,40 € / 29,90 €

Naudan marmoroitu ulkofileepihvi, paistettua vuohenjuustoa,
punaviinikastiketta, jalapenohilloketta ja bataattiranskalaisia
Sirloin of beef with fried goat cheese, red wine sauce, jalapeno jam and
sweet potato fries

18. TALON PIPPURIPIHVI

30,90 €

Naudan sisäfileepihvi, kermaista pippurikastiketta, pariloituja kasviksia
ja uuniperuna
Tenderloin of beef with creamy pepper sauce, grilled vegetables and
oven baked potato

19. SIPULIPIHVI

31,90 €

Naudan sisäfileepihvi, tummaa sipuli-pekonikastiketta, paneroituja
sipulirenkaita ja uuniperuna
Tenderloin of beef with dark bacon-onion sauce, battered onion rings
and oven baked potato

20. PARILOIDUT TOFUPIHVIT

15,80 €

Paneroitua jalotofua, pariloituja kasviksia, versosalaattia, yrttiöljyä ja
paahdettuja kurpitsansiemeniä
Breaded tofu, roasted vegetables, sprout salad, herb oil and roasted
pumpkin seeds

Kalat
Fish

21. MERIANTURAA OBELIXIN TAPAAN

22,00 €

Paistettua merianturaa, valkoviinikastiketta, bataattipyreetä ja
paahdettua purjoa
Grilled sole, white wine sauce, sweet potato puree and roasted leeks

22. PESTOLOHTA

23,50 €

Pariloitua lohifileetä, punaista pestokermaa, paistettuja
jättiravunpyrstöjä, bataattiranskalaisia ja paahdettua purjoa
Grilled salmon with creamy red pesto, fried giant prawns and sweet
potato fries and roasted leeks

Pastat
Pasta

23. PESTORAVIOLIT
Pinaatti-ricottaravioleja, punaista pestokermaa, rucolaa, paahdettuja
kurpitsansiemeniä ja marinoitua tomaattia
Ravioli filled with spinach and ricotta, creamy red pesto, rocket, roasted
pumpkin seeds and marinated tomato
Pariloidulla broilerin fileellä 15,20 €
With grilled chicken
Paistetuilla jättiravunpyrstöillä 15,20 €
With fried giant prawns

13,20 €

Burgerit
Burgers

24. TALON BRGR

16,00 €

150g naudan täyslihapihvi, Monterey Jack -cheddarjuustoa, pekonia,
talon chilimajoneesia, paahdettua sipulia, suolakurkkua, salaattia ja
ranskalaisia perunoita
150g burger steak, Monterey Jack- cheddar, bacon, chili mayonnaise,
roasted onion, pickled cucumber, salad and french fries

25. KANA BRGR

16,00 €

Popcornilla leivitettyä broilerinrintaa, marinoitua tomaattia,
marinoitua punasipulia, jogurtti-valkosipulikastiketta, salaattia ja
maalaisranskalaisia
Chicken breast with popcorn crust, marinated tomato, marinated red
onion, garlic yogurt sauce, salad and french fries

26. TUPLA BRGR

19,00 €

2 x 150g naudan täyslihapihvi, tuplasti Monterey Jack
-cheddarjuustoa, tuplasti pekonia, chilimajoneesia, paahdettua sipulia,
suolakurkkua, salaattia ja maalaisranskalaisia
2 x 150g burger steak, double Monterey Jack cheddar, double bacon,
chili mayonnaise, roasted onion, pickled cucumber, salad and french
fries

27. VUOHENJUUSTO BRGR

15,80 €

Paistettua vuohenjuustoa, marinoitua punasipulia, marinoitua
tomaattia, balsamicosiirappia ja maalaisranskalaisia
Fried goat cheese, marinated red onion, marinated tomato, balsamico
syrup and french fries

28. VILLISIKA BRGR

16,80 €

Revittyä villisian niskaa, musta burgerisämpylä, bbq-kastiketta,
paneroituja sipulirenkaita, bbq-majoneesia, salaattia ja
maalaisranskalaisia
Pulled wild boar, black burger bun, bbq-sauce, battered onion rings,
bbq- mayonnaise, salad and french fries

LISUKEVAIHTOEHDOT:
Maalaisranskalaiset, lohkoperunat, bataattiranskalaiset, bataattipyre, uuniperuna,
punajuuriröstit, pariloidut kasvikset

POTATOES AND SIDE DISHES:
French fries, potato wedges, sweet potato fries, sweet potato puree, oven baked
potato, fried beetroot cakes, grilled vegetables

Lisätietoa tuotteiden sisältämistä raaka-aineista tai allergeeneista
saatte tarvittaessa henkilökunnaltamme.

Jälkiruoat
Desserts

29. TALON PORKKANAKAKKUA

6,90 €

House carrot cake

30. VANILJAPANNACOTTA

7,50 €

Karpalohilloke
Vanilla flavoured pannacotta with cranberry compote

31. SUKLAAFONDANT

8,50 €

Minttusokeria ja vaniljajäätelöä
(Suklaafondantin valmistusaika on noin 15 minuuttia)
Chocolate fondant with vanilla ice cream, mint sugar
(Chocolate fondant takes about 15 minutes to prepare )

32. JÄÄTELÖPALLO JA KASTIKE

3,50 €

Kysy tarjoilijalta makuvaihtoehdoista
Ice cream of your choice

33. SORBETPALLO

3,50 €

Kysy tarjoilijalta makuvaihtoehdoista
Sorbet of your choice

Lapset
Kids

34. LEHTIPIHVI

8,90 €

Valkosipulivoita ja maalaisranskalaisia
Minute steak with garlic butter and french fries

35. SKIDI BRGR

7,90 €

Naudan burgerpihvi, cheddarjuustoa, salaattia, ketsuppia ja
maalaisranskalaisia
Burger steak, cheddar cheese, salad, ketchup and french fries

36. PAISTETTUA LOHTA
Lohifileetä, punaista pestokermaa ja bataattiranskalaisia
Grilled salmon with creamy red pesto and sweet potato fries

8,90 €

