
RYHMÄMENUT
Lihamenu 49€ • Kalamenu 47€ • Kasvismenu 41€

Vain koko pöytäseurueelle

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

LohipasTrami (L)  14€
Maustesavustettua lohta, tryffelimajoneesia,
vuonankaalia ja paahdettua mallasleipää

ETanapannu (L) 13€
Sinihomejuustolla gratinoituja etanoita,
valkosipulivoita ja grillattua leipää

mäTiä ja LEipää (L) 13€
Mätiä, vodkasmetanaa, kurkkua ja mallasleipää

maa-arTisokkakEiTTo (L) (pyydeTTäeSSä G, V) 13€
Kermaista maa-artisokkakeittoa, perunaa ja lakua

PÄÄRUOAT
GriLLisTä kaudEn Liha (G, L)  29€
Kysy henkilökunnalta lisää

päivän kaLa (G, L)  27€
Kysy henkilökunnalta lisää

risoTTo (G) (pyydeTTäeSSä V)  22€
Kysy henkilökunnalta lisää

Fish & chips (L)  22€
Olutpaneroitua vaaleaa kalaa, 
ranskalaisia, majoneesia ja sitruunaa

KLASSIKOT
kErmainEn LohikEiTTo (L, pyydeTTäeSSä G)  20€
perinteistä lohikeittoa ja ruisleipää

paisTETuT muikuT (L)  20€
Voissa paistettuja kotimaisia muikkuja, tillismetanaa ja
sitruunaa

maksa (G, L)  22€
paistettua naudan maksaa, pekonia, makeaa sipulia,
puolukkaa ja ruskistettua voita

WiEninLEikE (L)  27€
Paneroitu vasikan ulkofileeleike, sitruunaa, anjovista ja
kapriksia

VALITSE LISUKKEEKSI:
”aLL GrEEn” vihrEä saLaaTTi (G, V)

ranskanpErunaT (G, V)

pErunamuusia (G, L)

BURGERIT 18€
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

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

ExTRA +2€
majonEEsi

sinihomEjuusTomajonEEsi

baTaaTTiranskaLaisET

GLuTEEniTon vEGaanisämpyLä 

FLAMBÉE
aLsacE (L)  18 €
Ranskankermaa, juustoa, pekonia,
punasipulia, persiljaa

savuporo (L)  20 €
Ranskankermaa, juustoa, lämminsavuporoa, marinoitua
portobelloa, punasipulia, puolukkaa ja persiljaa

Lohi-jokirapu (L)  20 €
Ranskankermaa, juustoa, lohipastramia, jokirapuja,
kapriksia, chiliä ja tilliä

savuFETa (L) (pyydeTTäeSSä V)  20 €
Ajvaria, juustoa, savustettua fetaa, kesäkurpitsaa,
paahdettua sipulia, portobelloa ja yrttiöljyä

sErranon kinkku (L)   20 €
Ranskankermaa, juustoa, Serranon kinkkua,
kirsikkatomaatteja ja yrttiöljyä

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€

sErranon kinkuLLa 20€

LISäTIeTOJA MAHdOLLISISTA ALLeRGISOIVISTA RAAKA-
AINeISTA SAATTe HeNKILÖKUNNALTA

LIHOJeN JA KALOJeN ALKUpeRäMAA:

NAUTA: SUOMI
VASIKKA: ALANKOMAAT
KALA: SUOMI / NORJA

JÄLKIRUOAT
sukLaa x2 (VL)  10€

Lämmin valuva suklaakakku, jäätelöä ja marjaa

WohvELi  10€
Voissa paistettu mallasvohveli, hillottua lakkaa ja 
mascarponevaahtoa

non bakE cakE (G, V)  10€
Valrhonan suklaata ja sorbettia

juusToT (G)  13€
Valikoima pientilajuustoja, hilloa ja rapeaa leipää

à LA cARTE

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




