à la carte
RYHMÄMENUT

Extra +2€

Lihamenu 49€ • Kalamenu 47€ • Kasvismenu 41€
Vain koko pöytäseurueelle

Majoneesi
Sinihomejuustomajoneesi
Bataattiranskalaiset

ALKUUN

Gluteeniton Vegaanisämpylä

Tartar (G, L)
14€
Tryffelillä maustettua vasikkaa, Jukolan vintage - cheddaria, kurkkua ja
siemennäkkileipää

FLAMBÉE

Lohipastrami (L)
Maustesavustettua lohta, tryffelimajoneesia,
vuonankaalia ja paahdettua mallasleipää

14€

Alsace (L)
Ranskankermaa, juustoa, pekonia,
punasipulia, persiljaa

18 €

Etanapannu (L)
Sinihomejuustolla gratinoituja etanoita,
valkosipulivoita ja grillattua leipää

13€

Savuporo (L)
Ranskankermaa, juustoa, lämminsavuporoa, marinoitua
portobelloa, punasipulia, puolukkaa ja persiljaa

20 €

Mätiä ja leipää (L)
Mätiä, vodkasmetanaa, kurkkua ja mallasleipää

13€

20 €

Maa-artisokkakeitto (L) (pyydettäessä G, V)
Kermaista maa-artisokkakeittoa, perunaa ja lakua

13€

Lohi-jokirapu (L)
Ranskankermaa, juustoa, lohipastramia, jokirapuja,
kapriksia, chiliä ja tilliä
Savufeta (L) (pyydettäessä V)
Ajvaria, juustoa, savustettua fetaa, kesäkurpitsaa,
paahdettua sipulia, portobelloa ja yrttiöljyä

20 €

SERRANON KINKKU (L)
Ranskankermaa, juustoa, Serranon kinkkua,
kirsikkatomaatteja ja yrttiöljyä

20 €

PÄÄRUOAT
Grillistä kauden liha (G, L)
Kysy henkilökunnalta lisää

29€

Päivän kala (G, L)
Kysy henkilökunnalta lisää

27€

Risotto (G) (pyydettäessä V)
Kysy henkilökunnalta lisää

22€

Fish & chips (L)
Olutpaneroitua vaaleaa kalaa,
ranskalaisia, majoneesia ja sitruunaa

22€

KLASSIKOT
Kermainen lohikeitto (L, pyydettäessä G)
Perinteistä lohikeittoa ja ruisleipää

20€

Salaatit
Talon salaatti (G, L, pyydettäessä V)
Vihreää salaattia, lehtikaalia, tomaattia, kurkkua, hirssisalaattia,
yrttivinegretteä ja paahdettua leipää
Valitse:
Halloumilla

18€

Avokadolla

18€

Jokiravuilla

20€

Lohipastramilla

20€

Paistetut muikut (L)
Voissa paistettuja kotimaisia muikkuja, tillismetanaa ja
sitruunaa

20€

Serranon kinkulla

20€

Maksa (G, L)
Paistettua naudan maksaa, pekonia, makeaa sipulia,
puolukkaa ja ruskistettua voita

22€

LISÄTIETOJA MAHDOLLISISTA ALLERGISOIVISTA RAAKAAINEISTA SAATTE HENKILÖKUNNALTA

Wieninleike (L)
Paneroitu vasikan ulkofileeleike, sitruunaa, anjovista ja
kapriksia

27€

LIHOJEN JA KALOJEN ALKUPERÄMAA:

Valitse lisukkeeksi:

NAUTA: SUOMI
VASIKKA: ALANKOMAAT
KALA: SUOMI / NORJA

”All Green” vihreä salaatti (g, v)
Ranskanperunat (g, v)
Perunamuusia (g, l)

JÄLKIRUOAT

BURGERIT 18€

Lämmin valuva suklaakakku, jäätelöä ja marjaa

Talon burgeri (L)
Naudan jauhelihapihvi, cheddarjuustoa, rapeaa
sipulia, fermentoitua kaalia, omenaa, majoneesia ja
ranskanperunoita
JalApeno burgeri (L)
Naudan jauhelihapihvi, sinihomejuustoa,
paistettuja jalapenoja, punasipulia, salaattia, tomaattia,
sinihomejuustomajoneesia ja ranskanperunoita

Suklaa x2 (VL)

10€

Wohveli
Voissa paistettu mallasvohveli, hillottua lakkaa ja
mascarponevaahtoa

10€

Non bake cake (G, V)
Valrhonan suklaata ja sorbettia

10€

JuuStot (G)
Valikoima pientilajuustoja, hilloa ja rapeaa leipää

13€

Halloumi burgeri (VL)
Pariloitua halloumijuustoa, rapeaa sipulia, hapatettua
kaalia, omenaa, majoneesia ja ranskanperunoita
Vege smash (L) (pyydettäessä V)
Beyond Meat- pihvi, sinihomejuustoa,
cheddaria, paistettuja jalapenoja, sipulihilloa,
majoneesia ja ranskanperunoita

Osan annoksista pystymme valmistamaan gluteenittomana, kysy lisää henkilökunnalta. Keittiössämme käsitellään viljatuotteita, joten emme pysty takaamaan 100 % gluteenittomuutta.

