MENU

ALKURUOAT
1.

Etanoita ja täyteläistä juustokeittoa
Etanoita, gruyèrejuustokeittoa ja leipää

9,90 €

2.

Toast Skagen (L)
Käsinkuorittuja katkarapuja, siianmätiä,
pikkelöityjä vihanneksia, piparjuuricreme ja paahtoleipää

9,30 €

3.

Kuohkeaa maa-artisokkakeittoa juureslastuilla (VL)
Maa-artisokkakeittoa, juureslastuja, mallasleipää ja kirnuvoita

8,90 €

Alkuruoka-annokset saatavilla pyydettäessä gluteenittomana

SALAATIT & PASTAT
1.

Talon salaatti kasviksilla (L)
Kvinoa-tabouleh, paahdettua ramiropaprikaa,
salaattia, tomaattia, oliiveja, kaprista sekä krutonkeja

15,90 €

2.

Kana-vuohenjuustosalaatti (L, G)
Broileria, vuohenjuustoa, salaattia, avokadoa,
kirsikkatomaattia, oliiveja ja pähkinöitä

15,90 €

3.

Paistettua siikaa ja kylmäsavulohta riso-pastalla (L)
16,70 €
Paistettua siikaa, kylmäsavulohta sekä riso-pastaa ja sitruunavoikastiketta

4.

Spagetti carbonara (L, G)
Gluteenitonta spagettia kerman, pekonin,
parmesaanin ja kanamunankeltuaisen kera

15,90 €

PÄÄRUOAT
1.

Poron paahtopaistia ja huhtasienikastiketta (L)
Poron paahtopaistia, spelttirisottoa ja huhtasienikastiketta

29,90 €

2.

Entrecôte (L, G)
Pihvihärän entrecôte, bordelaisekastiketta,
munakoisoa ja ranskanperunoita

32,00 €

3.

Wieninleike (L)
Wieninleike vasikasta, perunamuusia ja pinaatti-pinjansiemenpaistos

24,90 €

4.

Porsaankylkeä ja koivusiirappia (L, G)
Koivusiirapilla glaseerattua porsaankylkeä,
punajuurta, sinihomejuustoa ja paistettua perunaa

19,20 €

5.

Haukimureketta ja jokirapukastiketta (VL)
Paistettua haukimureketta, jokirapukastiketta,
raitajuurta ja pinaatti-pinjansiemenpaistos

18,90 €

6.

Talon burger (L)
Hampurilainen, jossa pihvi suomalaisesta rotukarjan jauhelihasta,
cheddarjuustoa, tomaattia, valkosipulisuolakurkkuja, ryytisinappia
ja majoneesia, lisäksi ranskanperunaa ja peppadew-paprikaa.
Halutessasi falafelpihvillä tai gluteenittomana

18,50 €

7.

Kanasandwich (M, L, G)
Broilerinfileetä, pekonia, kananmunaa, salaattia, tomaattia,
ryytisinappia ja majoneesia. Lisäksi ranskanperunaa

17,90 €

8.

Keittiömestarimme suosittelee
Kysy tarjoilijaltasi keittiömestarimme päivän suositus

JÄLKIRUOAT
1.

Britakakku
8,50 €
Marenkikakkua, vadelmakastiketta, marjoja ja paahdettua valkosuklaata

2.

Uunijuusto (L, G)
Uunijuustoa, marjoja ja mustikkasiirappia

6,70 €

3.

Maitosuklaa-passionvanukas (G)
Vaniljalla maustettua maitosuklaavanukasta ja passionhedelmää

7,40 €

4.

Jäätelöt ja sorbetit
Jäätelö- tai sorbetpallo kastikkeella
Jäätelövaihtoehdot: mansikka (VL, G), vanilja (L, G), suklaa (VL, G)
tai sorbetti (L, G)
Kastikevaihtoehdot: vadelmakastike (L, G), mansikkakastike (L, G),
suklaakastike (L, G) tai toffeekastike (G)

4,80 €

M = Maidoton | L = Laktoositon | VL = Vähälaktoosinen | G = Gluteeniton
Kysy gluteenitonta vaihtoehtoa tarjoilijalta

