Àla Carte
Alkuun
Starters

1. KYLMÄSAVULOHITARTAR

8,20 €

Punajuurimoussea, mätijäätelöä ja mallasleipäcrumblea
Cold smoked salmon tartar, iced sourcream with roe and
malted bread crumble

2. TALON JALAPENO-PEKONI POPPERS

6,70 €

Ranskankermaa
House jalapeno-bacon poppers with sour cream

3. PANKO-PANEROITUJA JÄTTIRAVUNPYRSTÖJÄ

8,90 €

Chili-jogurttikastiketta
Panko prawns with chili jogurt sauce

4. MOZZARELLA-VALKOSIPULILEIPÄÄ

5,50 €

Bread with mozzarella and garlic

5. VUOHENJUUSTOA JA VIIKUNAA

6,90 €

Talon paahdettuja tomaatteja ja balsamicosiirappia
Grilled goat cheese with figs, roasted tomatoes and balsamico syrup

6. HERKKULANKKU (Kahdelle tai useammalle)

10,90 €/hlö

Paahdettua kiviarinaleipää, vuohenjuustoa, parmesaanijuustoa,
aurajuustoa, viikunoita, boysenmarjahilloketta ja marinoitua päärynää
Deli platter (for two persons minimum)
Toasted artesan bread, goat cheese, parmesan cheese, blue cheese,
figs, boysenberry compote and marinated pear

Keitot
Soups

7. PERINTEINEN RANSKALAINEN SIPULIKEITTO

9,90 €

Vaalealla leivällä ja juustolla gratinoituna
Traditional french onion soup gratinated with bread and cheese

8. KERMAINEN SIITAKESIENIKEITTO
Paahdettua leipää
Creamy shiitake soup with toasted bread

8,90 €

Salaatit
Salads

SALAATTIEN POHJA
Base of salads
Salaattisekoitusta, granaattiomenaa, viinirypäleitä, minitomaattia, balsamicosiirappia ja
paahdettua leipää
Salad, pomegranate, grapes, mini tomatoes, balsamico syrup
and toasted bread

9. VIIKUNAA, AURAJUUSTOA JA MARINOITUA PÄÄRYNÄÄ 15,20 €
Figs, blue cheese and marinated pear

10. MARINOITUA PUNAJUURTA, SUOLAPÄHKINÄÄ JA
		BOYSENMARJAA

14,20 €

Marinated beetroot, salted peanuts and boysenberry

Kalat
Fish

11. OBELIXIN NIERIÄ

25,50 €

Pariloitua nieriäfileetä, jättiravun pyrstöjä, mustaa riisiä
ja kuohuviini-hollandaisekastiketta
Grilled char, giant prawns, black rice and sparkling wine-hollandaise

12. PARILOITUA MERIANTURAA

22,90 €

Voissa muhennettua sitrusperunaa, paahdettua siitakesientä
ja persilja-voikastiketta
Grilled sole with shiitake, butter cooked potatoes
and parsley-butter sauce

Burgerit
Burgers

13. TALON BRGR

16,50 €

200g Black Angus-pihvi, pekonia, cheddarjuustoa, romainesalaattia,
karamellisoitua sipulia, tomaattia, suolakurkkua, chilimajoneesia ja
ranskalaisia perunoita
200g Black Angus burger steak, bacon, cheddar cheese, romaine,
caramelized onion, tomato, pickled cucumber, chili mayonnaise and
french fries

14. AURA BRGR

16,50 €

200g Black Angus- pihvi, aurajuustoa, romainesalaattia, tomaattia,
karamellisoitua sipulia, savumajoneesia ja ranskalaisia perunoita
200g Black Angus burger steak, blue cheese, romaine, tomato,
caramelized onion, smoky mayonnaise and french fries

15. KANA BRGR
Popcornilla paneroitua broilerin rintafileetä, cheddarjuustoa,
romainesalaattia, tomaattia, majoneesia ja ranskalaisia perunoita
Chicken breast fillet with popcorn crust, cheddar cheese, romaine,
tomato, mayonnaise and french fries

15,80 €

16. TOFU BRGR

14,40 €

Pariloitua tofua, siitakesientä, romainesalaattia, tomaattia
karamellisoitua sipulia, vegaanista aiolia ja ranskalaisia perunoita
Grilled tofu, shiitake, romaine, tomato, caramelized onion, vegan aioli
and french fries

BURGEREIHIN
For burgers

3€

1€

1€

Extrapihvi

Extrapekoni

Tuplajuusto

Double burger steak

Double bacon

Double cheese

LISUKEVAIHTOEHDOT:
Ranskalaiset perunat, voissa muhennettua perunaa, punajuuriröstit, musta riisi,
pekoniperunat, parmesaanilohkoperunat, porkkana-perunapyre, kuusisiirapissa
karamellisoidut juurekset tai kasvikset

POTATOES AND SIDE DISHES:
French fries, butter cooked potatoes, fried beetroot cakes, black rice, bacon
potatoes, parmesan potato wedges, carrot potato puree, caramelized root
vegetables or vegetables

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

Parilalta
From the grill

17. VUOHENJUUSTOKANAA

18,70 €

Pariloitua broilerin fileetä, paistettua vuohenjuustoa, viikunoita,
punaviinikastiketta ja punajuuriröstejä
Chicken breast fillet with grilled goat cheese, figs, red wine sauce
and fried beetroot cakes

18. POPCORNKANAA

17,90 €

Popcornilla paneroitua broilerin fileetä, parmesaanilohkoperunoita ja
chili-jogurttikastiketta
Chicken breast fillet with popcorn crust, parmesan potato wedges and
chili-yogurt sauce

19. TOFUA TERIYAKI

15,80 €

Teriyakilla marinoitua paistettua tofua, paahdettua siitakesientä,
kookos-kurkumakastiketta ja mustaa riisiä
Teriyaki tofu with roasted shiitake, cocos-turmeric sauce and black rice

20. PORTTERI VILLISIKAA
Obelixin portterissa yön yli haudutettua villisian niskaa, Willigrillimakkaraa, sienikastiketta, pekoniperunaa ja kuusisiirapilla
karamellisoituja juureksia
Wild boar slowly stewed in Obelix porter, wild boar sausage,
mushroom sauce, bacon potatoes and caramelized root vegetables

22,90 €

21. PORSAAN SISÄFILEETÄ SOUS VIDE

20,90 €

Hitaasti kypsytettyä porsaan sisäfileetä, valkosipulikastiketta,
porkkana-perunapyreetä ja kuusisiirapilla karamellisoituja juureksia
Slowly cooked tenderloin of pork, garlic sauce, carrot potato puree and
caramelized root vegetables

22. LEHTIPIHVI

20,40 €

Hunaja-pippurivoita, ranskalaisia perunoita ja kuusisiirapissa
karamellisoituja juureksia
Minute steak with honey-peppercorn butter, french fries and
caramelized root vegetables

23. GRILLILANKKU (Neljälle tai useammalle)

25,90 €/hlö

Villisian niskaa, porsaan sisäfileetä, Willigrilli-makkaraa,
punaviinikastiketta, pippuri-jaloviinakastiketta, kuusisiirapilla
karamellisoituja juureksia ja punajuuriröstejä
Grill platter (for four persons minimum), Wild boar neck, tenderloin of
pork, wild boar sausage, red wine sauce, brandy flavoured pepper
sauce, caramelized root vegetables and fried beetroot cakes

VALITSE ANNOKSEEN MIELEISESI PIHVI:
For steak portions you can choose the desired meat from following:

Naudan marmoroitu
ulkofileepihvi 170 g

Naudan marmoroitu
ulkofileepihvi 250 g

Naudan
sisäfileepihvi 170 g

Sirloin of beef

Sirloin of beef

Tenderloin of beef

24. METSURIN PIHVI

25,40 € / 29,90 € / 32,00 €

Tummaa olut-sipulikastiketta, sieni-perunamuhennosta
ja paahdettua siitakesientä
Dark beer-onion sauce, mushroom-potato mash and roasted shiitake

25. AURAJUUSTOHÄRKÄ

25,40 € / 29,90 € / 32,00 €

Aurajuustoa, viikunaa, boysenmarjaa, punaviinikastiketta
ja punajuuriröstejä
Blue cheese, figs, boysenberry compote, red wine sauce and fried
beetroot cakes

26. TALON PIPPURIPIHVI

25,40 € / 29,90 € / 32,00 €

Pippuri-jaloviinakastiketta, hunaja-pippurivoita, romanescoa
ja porkkana-perunapyreetä
Brandy flavoured pepper sauce, honey pepper butter, romanesco and
carrot potato puree

Pasta / Risotto
Pasta / Risotto

27. LOHI-RAPUPASTA

15,20 €

Jättiravunpyrstöjä, kylmäsavulohta, talon paahdettuja tomaatteja
ja yrtti-kuohuviini-vinaigrette
Pasta with giant prawns, smoked salmon, roasted tomatoes
and herbal wine vinaigrette

28. SIENIPASTA
Paahdettua siitakesientä, karamellisoitua sipulia, valkosipulia,
chiliä ja persiljakermaa
Pasta with roasted shiitake, caramelized onion, garlic, chili and parsley
cream

13,90 €

29. VUOHENJUUSTO-PUNAJUURI ARANCINIT

15,80 €

Punajuurimoussea, parmesankeksejä, balsamico-siirappia ja viikunaa
Goat cheese filled beetroot arancinis, beetroot mousse, parmesan
bisquits, balsamico syrup and figs

Lapset
Kids

30. POPCORN KANANUGETIT

7,90 €

Ranskalaisia perunoita, majoneesia ja ketsuppia
Chicken nuggets with popcorn crust, french fries, mayonnaise
and ketchup

31. JUNIOR BRGR

7,90 €

Naudan burgerpihvi, cheddarjuustoa, salaattia, majoneesia
ja ranskalaisia perunoita
Burger steak, cheddar cheese, salad, mayonnaise and french fries

32. PAISTETTUA NIERIÄÄ

10,90 €

Nieriäfileetä, hollandaisekastiketta ja voissa muhennettua perunaa
Grilled char with hollandaise and butter cooked potatoes

Jälkiruoat
Desserts

33. VANILJAPANNACOTTA

8,50 €

Paahdettua valkosuklaata, kuusisiirappia ja marjoja
Vanilla flavoured pannacotta with roasted white chocolate, spruce
sprout syrup and berries

34. OBELIXIN ”TALVIOMENA”

8,50 €

Kanelituorejuustolla täytettyä karamellisoitua omenaa,
minttua ja keksicrumblea
Caramelized apple with cinnamon fresh cheese filling, mint and cookie
crumble

35. SUKLAAMARKIISIA JA MACARONSEJA

8,50 €

Marenkia, boysenmarjamoussea ja sokerilasia
Chocolate marquise with macarons, boysenberry mousse
and sugar glass

36. JÄÄTELÖPALLO JA KASTIKE

3,50 €

Kysy tarjoilijalta makuvaihtoehdoista
Ice cream of your choice

37. SORBETPALLO
Kysy tarjoilijalta makuvaihtoehdoista
Sorbet of your choice

3,50 €

