Àla Carte
Alkuun tai pieneen nälkään
Starters

1. OBELIXIN BLINI

13,90 €

Talon muhkea tattariblini, kirjolohta confit, kirjohen mätiä, punasipulia,
pikkelöityä retiisiä, graavattua keltuaista, hapankermaa ja
sitruunasiirappia
Buckwheat blini, salmon trout confit, salmon trout roe, red onion, picled
radish, graved egg yolk, sour cream and lemon syrup

2. RAPU "TACOT"

9,90 €

Kaksi pikkurieskaa, chiliöljyssä tiristettyjä jättiravunpyrstöjä,
guacamolea, paahdettua maissia, punasipulia ja mikrovihreitä
Finnish flatbred taco, chili prawns, guacamole, roasted corn, red onion
and micro greens

3. PANKO TOFUA

9,90 €

Pankojauhoilla paneroitua ja uppopaistettua tofua, miso-tomaattilientä,
chili- ja soija-seesamiöljyä, kevätsipulia ja chiliä
Panko crusted fried tofu, miso-tomato consommé, chili oil, soyseesamoil, scallion and chili

4. CHEDDARJALAPENOT

8,90 €

Talon ranch-majoneesia
Cheddar cheese filled jalapenos with house ranch mayo

5. JUUSTOLANKKU

14,90 €

Cheddaria, vuohenjuustoa, uunifetaa, siemennäkkäriä, punajuuripestoa,
balsamicosiirappia ja parmankinkkua
Cheese board: cheddar, goat cheese, oven roasted feta, seed crackers,
beetroot pesto, balsamic syrup and parma ham

Keitot
Soups

6. KERMAINEN SIENIKEITTO

11,40 / 16,70 €

Lämmintä rieskaa ja kirnuvoita
Creamy mushroom soup with finnish flatbread and churned butter

7. VUOHENJUUSTO-PUNAJUURIKEITTO

11,20 / 15,50 €

Lämmintä rieskaa ja kirnuvoita
Goat cheese beetroot soup with finnish flatbread and churned butter

Salaatit
Salads

8. RAPU-NUUDELISALAATTI

18,90 €

Jättiravunpyrstöjä, munanuudeleita, tomaattia, punasipulia, paksoita,
kevätsipulia, rapeita kikherneitä ja chiliöljyä
Prawn and egg noodel salad with tomato, red onion, bok choy,
scallions, crispy chickpeas and chili oil

9. RAPEA KANASALAATTI

16,90 €

Juustonachoilla paneroitua kananpaistileikettä, salaattia, rucolaa,
pikkelöityä retiisiä, tomaattia ja soijajogurtti-kurkkuraitaa
Cheese nacho crusted boneless chicken thigh, salad mix, aragula,
pickled radish, tomato and soy yogurt cucumber raita

Parilalta
From the grill

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 170 g

Sirloin of beef 250 g

Tenderloin of beef 170 g

10. TOSIMIEHENPIHVI

26,90 / 30,90 / 32,90 €

Perunapalleroita, cheddarkastiketta, paahdettua maissia ja chiliä
Grilled steak with tater tots, cheddar sauce, roasted corn and roasted
red chili

11. PIPPURIPIHVI

27,90 / 31,90 / 32,90 €

Porkkanaröstejä, pippuri-smetanakastiketta, savuvoita ja
hunajajuureksia
Grilled steak with carrot cakes, sour cream pepper sauce, smoked
butter and honey roasted root vegetables

12. VUOHENJUUSTOPIHVI

27,90 / 31,90 / 32,90 €

Paahtopuikulaa, punaviinikastiketta, punajuuripestoa, pariloitua
vuohenjuustoa ja balsamicosiirappia
Grilled steak with roasted fingerling potatoes, redwine sauce, beetroot
pesto, goat cheese and balsamic syrup

13. HARISSA KUKKAKAALIPIHVI

18,90 €

Kukkakaalipyreetä, soijajogurtti-kurkkuraitaa, rapeita kikherneitä ja
haudutettua paksoita
Harissa spiced cauliflower steak, cauliflower puree, soy yogurt
cucumber raita, crispy chickpeas and braised bok choy

14. PARILOITUA KIRJOLOHTA
Paahtopuikulaa, tilli beurre blanc, kirjolohen mätiä, pikkelöityä retiisiä
ja sitruunasiirappia
Grilled salmon trout with roasted fingerling potatoes, dill beurre blanc,
salmon trout roe, pickled radish and lemon syrup

23,90 €

15. MISO-MARINOITUA TURSKAA

22,60 €

Munanuudelia, soija-seesamiöljyä, chilirapuja, paahdettuja
siitakesieniä, haudutettua paksoita ja kevätsipulia
Miso marinated cod with egg noodles, soy-seesamoil, chili prawns,
roasted shiitake mushrooms, braised bok choy and spring onions

16. VILLISIAN LAPAA

23,90 €

Yön yli mureutettua villisian lapaa, sienikastiketta, perunagnoccheja ja
hunajajuureksia
Overnight braised wild boar blade with potato gnocchies, creamy
mushroom sauce and honey roasted root vegetables

17. PARMANKANAA

22,90 €

Fetajuustolla täytettyä parmankinkkuun käärittyä kananrintaa,
tomaattikastiketta, perunagnoccheja ja basilikaöljyä
Feta cheese filled chicken breast with parma ham, potato gnocchies,
tomato sauce and basil oil

18. JUUSTONACHOKANAA

21,40 €

Juustonachoilla paneroitua kananpaistileikettä, perunapalleroita,
cheddarkastiketta, paahdettua maissia ja paahdettua chiliä
Cheese nacho crusted boneless chicken thigh with tater tots, cheddar
sauce, roasted corn and roasted red chili

LISUKEVAIHTOEHDOT
Paahtopuikulat, tikkuperunat, juurestikut, perunagnocchit, perunapallerot,
lisukesalaatti, kasvikset tai porkkanaröstit
Potatoes and side dishes: Roasted fingerling potatoes, french fries, root
vegetable fries, tator tots, potato gnocchi, salad, vegetables or carrot cakes

Burgerit
Burgers

Tarjoillaan talon mausteketsupin kera ja valitsemallasi lisukkeella
Lisukevaihtoehdot: tikkuperunat, juurestikut tai perunapallerot
Served with spicy house ketchup and side of your choise
Sides: french fries, root vegetable fries or tater tots

19. TALON BRGR

16,90 €

150 g luomu naudan jauhelihapihvi, savupekonia, cheddaria, salaattia,
talon ranch-majoneesia, punasipulia ja fritattua maustekurkkua
House burger; organic beef patty 150 g, smoked bacon, cheddar
cheese, salad, house ranch mayo, red onion and frickles (deep fried
pickles)

20. PORO BRGR

20,90 €

150 g poron jauhelihapihvi, rucolaa, karpalomajoneesia,
leppäsavujuustoa, punasipulia ja fritattua maustekurkkua
Reindeer burger; reindeer meat patty 150 g, aragula, cranberry mayo,
smoked cheese, red onion and frickles (deep fried pickles)

21. VEGE
Lihanomainen kasvispihvi, guacamolea, tomaattia, pinaattia ja
punasipulia
Vegan burger; meat like vegan vegetable patty, guacamole, tomato,
spinach and red onion

16,90 €

BURGEREIHIN

For burgers

LISÄPIHVI

LISÄJUUSTO

LISÄPEKONI

LISÄDIPPI

Extra patty

Extra cheese

Extra bacon

Extra dip

Nauta 4 €
Poro 8 €
Kasvis 4 €

Cheddar 1,50 €
Vuohenjuusto 3 €
Feta 2 €

Lisäpekoni 1,50 €

Lisädippi 2 €

Dipit: Talon ranch-majoneesi, karpalomajoneesi, guacamole, hapankerma tai
maustamaton majoneesi
Dip choices: House ranch mayo, granberry mayo, guacamole, sour
cream or regular mayo

Muistathan kertoa mahdollisista ruoka-aineallergioista/-rajoituksista tarjoilijalle.
Obelixissa menemme maku edellä, joten esimerkiksi paistaessa käytämme
mielellään paljon voita sekä annoksissa erilaisia mausteita ja mausteseoksia. Annoksia
muokkaamalla pystymme varmasti tarjoamaan jokaiselle hyvää ruokaa vatsan täydeltä.
Merkatut annokset muokattavissa vegaaniseksi/maidottomiksi.
Kaikki a´la carte -listamme siipikarjan-, naudan- sekä poronliha on kotimaista.
Suosimme aina mahdollisuuksien mukaan kotimaisia raaka-aineita annoksissamme.

Pastat
Pasta

22. PUNAJUURICAPPELLETIT

18,90 €

Punajuurella täytettyä cappelletti-pastaa, pariloitua vuohenjuustoa,
punajuuripestoa ja lämmintä rieskaa
Beetroot filled cappelletti pasta with goat cheese, beetroot pesto and
finnish flatbread

23. SIITAKESIENIPASTA
Tuorepastaa, paahdettua siitakesientä, parmankinkkua, pecorinoa,
pinaattia, savuvoita ja lämmintä rieskaa
Roasted shiitake mushroom pasta with parma ham, pecorino, spinach,
smoked butter and finnish flatbread

18,90 €

Lapset
Kids

24. KANANUGETIT

7,90 €

Perunapalleroita ja ketsuppia
Chicken nuggets with tater tots and ketchup

25. KIRJOLOHTA

11,20 €

Paahtopuikulaa ja tilli beurre blanc
Salmon trout with roasted fingerling potatoes and dill beurre blanc

26. MINI BRGR

8,90 €

Luomu naudan jauhelihapihvi, salaattia, cheddarjuustoa, ketsuppia ja
tikkuperunoita
Mini burger with organic beef patty, salad, cheddar cheese, ketchup
and french fries

Makean nälkään
Desserts

27. MUSTIKKAPANNACOTTA

9,20 €

Mustikkasiirappia ja salmiakkimarenkia
Blueberry pannacotta with blueberry syrup and salty liqourice
meringue

28. RIKKAAT RITARIT

8,90 €

Talon kuningatarhilloa, kermavaahtoa ja vaahterasiirappia
French toast with house made jam, whipped cream and mapel syrup

29. SUKLAABROWNIE

9,60 €

Vanhanajan vaniljajäätelöä, pähkinäpraliinia ja miso-toffeekastiketta
Chocolate brownie with vanilla ice cream, nut praline and miso-toffee
sauce

30. JÄÄTELÖ TAI SORBET
Tarjoillaan halutessasi kastikkeen ja kermavaahdon kera
Ice cream of your choise, served with sauce and whipped cream

4,90 €

