Àla Carte
Alkuun
Starters

1. OLUTPANEROIDUT MOZZARELLATIKUT

6,90 €

Uppopaistettuja olutpaneroituja mozzarellatikkuja ja talon savuista
chipotlemajoneesia
Beer battered mozzarella sticks with smoky chipotle mayo

2. JÄTTIRAVUT PILPIL

13,90 €

Valurautapannulla tarjoiltavat tirisevät, chilillä ja valkosipulilla
marinoidut jättiravunpyrstöt. Lisäksi talon leipää
PilPil prawns with toasted bread

3. TOMAATTI-VALKOSIPULIBRUSCHETTAA

7,90 €

Paahdettua talon leipää, aiolia ja tuoretomaattisalsaa
Tomato and garlic bruschetta

4. SOKERISUOLATTUA SIIKAA

12,90 €

Etikkakurkkua, lakkavinaigrettea, hapankermaa, marinoitua punajuurta
ja ruisnäkkäri-crumble
Cured whitefish, cloudberry vinaigrette, sour cream, marinated beetroot,
rye cracker crumble and pickled cucumber

5. JUUSTOLANKKU
Leipäjuustoa, aurajuustoa, vuohenjuustoa, lakkahilloa, ruisnäkkäriä,
marinoitua punajuurta, punasipulihilloketta ja balsamicosiirappia
Cheese board: finnish squeaky cheese, goat cheese, blue cheese,
rye crackers, marinated beetroot, red onion jam, cloudberry jam and
balsamico syrup

15,90 €

Salaatit
Salads

6. LEIPÄJUUSTOSALAATTIA

18,90 €

Salaattisekoitusta, kurkkua, leipäjuustoa, lakkavinaigrettea,
pensasmustikkaa ja suolapähkinää
Salad with Finnish squeaky cheese, cucumber, cloudberry vinaigrette,
blueberries and salted peanuts

7. TALON MAALAISSALAATTI
Salaattisekoitusta, kurkkua, pikkutomaattia, keitettyä kananmunaa,
pekonia, krutonkeja ja talon yrtti-sinappi salaatinkastiketta
Country style salad with cucumber, mini tomatoes, boiled egg, bacon,
croutons, herb mustard sauce and main filling of your choice

		 Pariloidulla broilerin rintafileellä

17,90 €

Grilled chicken breast

		 Jättiravuilla

19,90 €

Fried prawns

		 Pariloidulla lohella

18,90 €

Grilled salmon

		 Ulkofileepihvillä 170 g

20,90 €

Beef sirloin 170 g

Keitot
Soups

8. SIITAKESIENIKEITTO JA PEKONIA

8,90 € / 15,90 €

Kermaista siitakesienikeittoa, rapeaa pekonia ja talon leipää
Shiitake mushroom soup with crispy bacon, served with bread

9. LOHIKEITTO

11,90 € / 17,90 €

Perunaa, punasipulia, tilliä, kermaa, voita, pariloitua lohta ja talon
leipää
Creamy salmon soup, served with bread

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
sisäfileepihvi 170 g

Sirloin of beef 170 g

Tenderloin of beef 170 g

10. PIPPURIPIHVI

27,90 € / 31,40 €

Röstiperunaa, konjakki-pippurikastiketta ja karamellisoitua kaalia
Steak with cognac pepper sauce, potato rosti and caramelized
cabbage

11.		 SALAMETSÄSTÄJÄNPIHVI

28,90 € / 32,40 €

Mausteiset bataattilohkot, siitakesienikastiketta, rapeaa pekonimurua
ja karamellisoitua kaalia
Steak with spicy sweet potato wedges, shiitake mushroom sauce,
crispy bacon bits and caramelized cabbage

12. VUOHENJUUSTOPIHVI

28,90 € / 32,40 €

Röstiperunaa, paahdettua balsamico-punajuurta, vuohenjuustoa ja
punaviinikastiketta
Steak with potato rosti, Roasted balsamico beetroot, goat cheese and
red wine sauce

13. SMETANAPIHVI

27,90 € / 31,40 €

Vohveliperunaa, sipuli-smetanakastiketta, suolakurkkua ja paahdettua
balsamico-punajuurta
Steak with waffle potatoes, sour cream and onion sauce, pickles and
roasted balsamico beetroot

14. LEHTIPIHVI

22,90 €

Ohueksi nuijittua naudan ulkofileetä, maalaistikkuperunoita ja
grillivoita
Minute steak with country style fries and seasoned butter

15. JÄTTI SCHNITZEL

23,90 €

Pankopaneroitua ohueksi nuijittua porsaanleikettä, lastuperunoita,
sitruunaa ja talon savuista chipotlemajoneesia
Panko crusted pork escalope, chip potatoes, lemon and smoky
chipotle mayo

Lämpimät lisäkastikkeet / Warm extra sauces

+3 €

Konjakki-pippurikastike, siitakesienikastike, BBQ-kastike, punaviinikastike ja sipulismetanakastike
Cognac pepper sauce, shiitake mushroom sauce, barbeque sauce, red wine
sauce or sour cream and onion sauce

16. PORSAAN RIBSIT

24,90 €

Mausteiset bataattilohkot, BBQ-kastiketta ja talon kaalisalaattia
Pork ribs with spicy sweet potato wedges, barbeque sauce and house
coleslaw

17. VILLISIKA

25,90 €

Talon punaviinissä ja yrteissä yön yli mureutettua villisian lapaa,
lastuperunaa, karamellisoitua kaalia ja tummaa valkosipulikastiketta
Wildboar blade with chip potatoes, caramelized cabbage and dark
garlic sauce

18. BROILERIA À LA MILANESE

23,90 €

Pariloitua broilerin rintafileetä, rapeaa pekonimurua, risotto milanese
ja gremolataa
Grilled chicken breast with risotto milanese, crispy bacon bits and
gremolata

19. VUOHENJUUSTOKANAA
Pariloitua broilerin rintafileetä, röstiperunaa, paahdettua
balsamico-punajuurta, vuohenjuustoa ja punaviinikastiketta
Grilled chicken breast, potato rosti, roasted balsamico beetroot, goat
cheese and red wine sauce

22,90 €

20. HIILLOSTETTUA LOHTA

24,90 €

Sitruunaista hapankermakastiketta, jättirapuja, röstiperunaa ja
gremolataa
Charred salmon with lemony sour cream sauce, fried prawns, potato
rosti and gremolata

21. PARILOITUA SIIKAA

26,90 €

Risotto milanese, rapeaa pekonimurua ja paahdettua siitakesientä
Grilled whitefish with risotto milanese, crispy bacon bits and roasted
shiitake mushrooms

22. PAAHDETTUA PUNAJUURTA

21,90 €

Pariloitua vuohenjuustoa, karamellisoitua kaalia, vohveliperunaa,
suolattua maapähkinää ja tummaa balsamicosiirappia
Roasted beetroots, fried goat cheese, caramelized cabbage, waffle
potatoes, salted peanuts and dark balsamico syrup

23. GRILLILANKKU (24,95 € / hlö)

alk. 49,90 €

		
(Kahdelle tai useammalle)
Pariloitua broilerin rintafileetä, villisian lapaa, porsaan ribsejä,
röstiperunaa, karamellisoitua kaalia, lämmintä BBQ-kastiketta, talon
savuista chipotlemajoneesia ja valkosipulimajoneesia
Grill mix board for two persons or more; grilled chicken breast, wildboar
blade, pork ribs, caramelized cabbage, warm barbeque sauce, smoky
chipotle mayo and garlic mayo

LISUKEVAIHTOEHDOT / SIDE OPTIONS
Maalaistikkuperunat, lastuperunat, mausteiset bataattilohkot, vohveliperunat,
röstiperunat, pariloidut kasvikset tai vihersalaatti
Country style fries, chip potatoes, spicy potato wedges, waffle
potatoes, potato rosti, grilled vegetables or green salad

Annos muokattavissa vegaaniseksi
Suosimme kotimaista
Kaikki a´la carte listamme siipikarjan ja naudanliha on suomalaista,
suosimme aina mahdollisuuksien mukaan suomalaisia raaka-aineita
annoksissamme.

Pastat & Risotot
Pasta & Risotto
24. LOHIPASTA
Hiillostettua lohta, pappardellepastaa, sitruunaista
hapankermakastiketta, tilliöljyä, pecorinojuustoa ja talon leipää
Pappardelle pasta with charred salmon, lemony sour cream sauce, dill
oil and pecorino cheese. served with toasted bread

19,90 €

25. LAMMASRAGU

18,90 €

Talon täyteläistä lammasragua, pappardellepastaa, pecorinojuustoa ja
talon leipää
Pappardelle pasta with lamb ragu and pecorino cheese. served with toasted
bread

26. RISOTTO MILANESE JA JÄTTIRAVUNPYRSTÖJÄ

19,90 €

Gremolataa, pecorinojuustoa ja talon leipää
Risotto milanese with fried prawns , gremolata and pecorino cheese.
served with toasted bread

27. SIENIRISOTTO

17,90 €

Siitakesienirisottoa, paahdettua siitakesientä, pecorinojuustoa ja talon
leipää
Shiitake mushroom risotto and pecorino cheese. served with toasted
bread

Burgerit ja leivät
Burgers and sandwiches

28. TALON TUPLA BRGR (Lisäpihvi +3 €)

15,90 €

Talon briossisämpylän välissä; kaksi naudan luomujauhelihapihviä,
salaattia, talon savuista chipotlemajoneesia, sinappia, ketsuppia,
pekonia, suolakurkkua, cheddarjuustoa ja punasipulihilloketta
Double burger; brioche bun, two organic beef patties, cheddar cheese,
bacon, smoky chipotle mayo, mustard, ketchup, pickles, lettuce and
red onion jam

29. RAPEA KANA BRGR (Lisäfilee +3 €)

14,90 €

Talon briossisämpylän välissä; paneroitua broilerin sisäfileetä,
tuoretomaattisalsaa, talon aurajuustomajoneesia ja salaattia
Crispy chicken burger; brioche bun, two crusted chicken tenderloin
fillets, fresh tomato salsa, blue cheese mayo and lettuce

30. LAMMAS VALKOSIPULI BRGR

17,90 €

		 (Vaihto vegepihviin +2 €, lisäpihvi +4 € *)
Talon briossisämpylän välissä; lampaan jauhelihapihvi,
valkosipulimajoneesi, salaatti, punasipulihilloketta ja cheddarjuustoa
Lamb burger; brioche bun, garlic mayo, lettuce, red onion jam and cheddar
cheese

31. WILLI TOAST (Tuplalihalla +3,50 €)

16,90 €

Paahdettua talon leipää, villisian lapaa, suolakurkkua, cheddarjuustoa,
BBQ-kastiketta, punasipulihilloketta, sinappia ja salaattia
Wildboar toast; wildboar blade, pickles, cheddar cheese, barbeque
sauce, red onion jam, mustard and lettuce

Lisukkeet / Sides

+ 3,50 €

Maalaistikkuperunat, lastuperunat, mausteiset bataattilohkot tai lisukesalaatti
Country style fries, chip potatoes, spicy sweet potato wedges or salad

Dipit / Dips
Talon savuinen chipotlemajoneesi, valkosipulimajoneesi, BBQ, chilikastike tai
aurajuustomajoneesi
Smoky chipotle mayo, garlic mayo, barbeque sauce, hot sauce or blue cheese
mayo

+ 1,50 €

Makean nälkään
Desserts

32. ROCKY ROAD BROWNIE

9,90 €

Kahvisiirappia ja vanhanajan vanilijajäätelöä
Rocky road brownie with coffee syrup and vanilla ice cream

8,90 €

33. LAKKAPANNACOTTA
Mantelicrumble ja suolakinuskia
Cloudberry pannacotta with salted caramel sauce and almond crumble

4,90 €

34. JÄÄTELÖ TAI SORBET
Tarjoillaan kastikkeen kera
Ice cream of your choice, served with sauce of your choise

Lapset
Kids

35. PARILOITUA LOHTA TAI SIIKAA

14,90 €

Sitruunaista hapankermakastiketta ja lastuperunoita
Grilled salmon or whitefish with lemony sour cream sauce and chip
potatoes

36. MINI BRGR

9,90 €

Talon luomu naudanjauhelihapihvi, tomaattia, salaattia, ketsuppia ja
maalaistikkuperunoita
Mini burger: organic beef patty, bun, tomato, lettuce, ketchup and
country style fries

37. KANAKORI

8,90 € / 17,90 €

Paneroitua broilerin sisäfileetä, maalaistikkuperunoita, ketsuppia ja
talon majoneesia
Chicken basket: crusted chicken tenderloin fillets, country style fries,
ketchup and house mayo

38. LASTEN LEHTIPIHVI
Maalaistikkuperunoita ja grillivoita
Minute steak with country style fries and seasoned butter

Annos muokattavissa vegaaniseksi

Ruoka-aineallergiat / rajoitteet
Muistathan kertoa mahdollisista ruoka-aineallergioista/rajoituksista
tarjoilijalle. Meillä Obelixissa mennään maku edellä, joten käytämme
paistaessa mielellämme paljon voita ja annoksissa erilaisia mausteita sekä
mausteseoksia. Annoksia muokkaamalla pystymme varmasti tarjoamaan
jokaiselle hyvää ruokaa vatsan täydeltä.

Suosimme kotimaista
Kaikki À la carte -listamme siipikarjan ja naudanliha on suomalaista,
suosimme aina mahdollisuuksien mukaan suomalaisia raaka-aineita
annoksissamme.

11,90 €

