À la Carte
Alkuun tai pieneen nälkään
Starters
1. HOT WINGS (L)
talon tulista siipikastiketta ja yrtti-ranskankermadippi

10kpl/8,90 €
15 kpl/12,90 €
20 kpl/15,90 €

2. JALAPENO POPPERS

7,90 €

3. SIPULIRENKAAT (M)

7,90 €

4. PANKOPANEROITUJA CHILI-HALLOUMITIKKUJA (L)

8,90 €

Talon chilimajoneesia

5. PARSAA JA PEKONIA

11,90 €

Grillattua parsaa, rapeaa pekonia, hollandaisekastiketta ja parmesaania

Salaatit
Salads
6. HALLOUMI-VADELMASALAATTI (L,G)

16,90 €

Salaattisekoitusta, kurkkua, paistettua halloumijuustoa, vadelmaa,
minitomaatteja, granaattiomenan siemeniä, granaattiomenabalsamicosiirappia ja suolapähkinää

7. TALON CAESAR
Romaine-salaattia, talon Caesar-kastiketta, talon valkosipulikrutonkeja,
parmesaanijuustoa ja pekonia
Pariloidulla kanan rintafileellä

15,90 €

Jättiravuilla

17,90 €

Pariloidulla lohella

17,90 €

Talon brisketillä

19,90 €

Pastat
Pasta
8. JÄTTIRAPUJA JA CHORIZOA

19,90 €

Tuorepastaa, chorizoa, pikkutomaattia, shisolla maustettua
chimichurria, jättirapuja, rucolaa ja parmesaanijuustoa

9. PESTOPASTA
Tuorepastaa, pestoa, mozzarellaa, paahdettua valkosipulia,
pikkutomaattia ja parmesaania
Lisäksi paahdettua leipää ja talon aiolia 2 €

18,90 €

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
ulkofilee 250g

10. PIPPURIPIHVI (L,G)

Naudan sisäfileepihvi
170 g

27,90 €/31,90 €/32,90 €

Viherpippurikastiketta, grillattua broccoliinia ja tikkuperunoita

11. GRILLIPIHVI SURF AND TURF (M,G) 27,90 €/31,90 €/32,90 €
jättirapuja, grillattuja parsaa, shisolla maustettua chimichurria,
ja aioia

12. VILLISIAN LAPAA (M,G)

24,90 €

Villisian lapaa, paistinperunaa, tummaa valkosipuli-timjamikastiketta ja
grillattuja kasviksia

13. PORSAAN RIBSIT (G)

21,90 €

BBQ-kastikkeella glaseeratut lihaisat porsaan spare ribsit, paahdettuja
valkosipulin kynsiä, BBQ- ja bearnaisedipit ja tikkuperunoita

14. TALON BRISKET (M,G)

23,90 €

Hitaasti kypsytettyä naudanrintaa, paistinperunoitam talon tulista
paholaisenhilloa, shisolla maustettua chimichurria ja chorizoa

15. HALLOUMIKANAA (L,G)

22,90 €

Pariloitua kananrintaa ja halloumijuustoa, broccoliinia,
punaviinikastiketta, granaattiomenaa ja granaattiomenabalsamicosiirappia

16. BEARNAISEKANAA (G)

21,90 €

Pariloitua kananrintaa, paahdettua perunaa, grillattua pikkutomaattia ja
bearnaisekastiketta

17. PARILOITUA LOHTA (G)
Pariloitua lohta, tuorepestossa pyöriteltyä paistinperunaa,
choronkastiketta, broccoliinia ja jättirapuja

Muistathan kertoa mahdollisista ruoka-aineallergioista/-rajoituksista
tilatessasi. Obelixissa menemme maku edellä, joten esimerkiksi
paistaessa käytämme mielellämme paljon voita sekä annoksissa
erilaisia mausteita ja mausteseoksia. Annoksia muokkaamalla
pystymme varmasti tarjoamaan jokaiselle hyvää ruokaa vatsan
täydeltä.
Merkityt annokset ovat saatavilla vegaanisena
Kaikki à la carte -listamme siipikarjan ja naudanliha on Suomesta.
Suosimme aina mahdollisuuksien mukaan kotimaisia raaka-aineita
annoksissamme.

23,90 €

Burgerit ja leivät
Burgers and sandwiches
18. TALON BRGR

14,90 €

Talon briossisämpylä, luomu naudan jauhelihapihvi, cheddarjuustoa,
Pepper Jack -juustoa, talon chilimajoneesia, pekonia, sipulihilloketta,
tomaattia, suolakurkkua ja jääsalaattia

19. VILLISIKA BBQ BRGR

15,90 €

Talon briossisämpylä, BBQ-kastikkeessa muhitettua villisianlapaa,
sipulirenkaita, talon tulista paholaisenhilloa, Pepper Jack -juustoa ja
suolakurkkua

20. VEGE BRGR (M)

16,90 €

Vegaaninen burgerisämpylä, vegaaninen lihanomainen pihvi, chilitomaattisalsa, jääsalaattia, sipulirenkaita ja aiolia

21. RAPULEIPÄ

13,90 €

Paahdettujen leipäviipaleiden välissä; avokadoa, tomaattia, jättirapuja,
wasabimajoneesia ja jääsalaattia

22. KANA BLT

12,90 €

Paahdettujen leipäviipaleiden välissä; pariloitua kananrintaa,
jääsalaattia, pekonia, kananmunaa, mozzarellaa, tomaattia ja talon
chilimajoneesia

LISUKEVAIHTOEHDOT
Tikkuperunat, cajun-maustetut tikkuperunat, bataattitikut
paahdetut perunat tai lisukesalaatti

3,50 €

Tikkuperunat cheddarjuustolla, chilillä ja paahdetulla sipulilla

5,50 €

DIPIT
Talon chilimajoneesi, wasabimajoneesi, aioli, BBQ, talon tulinen
paholaisenhillo tai talon mausteketsuppi

1,50 €

Lapsille
For kids
23. LOHTA (G)

13,90 €

Pariloitua lohta, paistinperunaa, grillikasviksia ja bearnaisekastiketta

24. Mini BRGR
Luomu naudan jauhelihapihvi, salaattia, cheddarjuustoa, ketsuppia ja
tikkuperunoita

8,90 €

Makean nälkään
Desserts
25. SUKLAAMARKIISI

8,90 €

Appelsiinivaahtoa ja vadelmia

26. JÄÄTELÖ TAI SORBET
Tarjoillaan kastikkeen kera
Jäätelöt: vanilja (L,G), mansikka (L,G), suklaa (L,G)
oreo, vegaaninen suklaa (M,G), vadelmasorbet (M,G)
Kastikkeet: kinuski, suklaa, mansikka ja salmiakki

4,90 €

