
 

ALKURUOKIA        

 

ETANAPANNU     13,30 L* (G) 

valkosipulivoilla ja aurajuustolla gratinoituja etanoita 

ja talon leipää 

 

ALKUSALAATTI     6,90 L (G) 

vihersalaattia, melonia, tomaatti-oliivisalsaa, 

paahdettua siemensekoitusta, balsamicoa 

ja talon leipää 

 

 

NAPOSTELUUN / JAETTAVAKSI     ___________ 

 

NACHOT       6,90 G L 

salsadippi 

       

LEIPÄKORI      5,90 L* (G) 

talon vaaleaa leipää ja voita 

 

PERUNAKORI     5,90 G L* 

maalaisranskalaisia ja chili-aiolia 

     

MARINOIDUT OLIIVIT     5,90 L (G) 

lisänä talon leipää 

 

 

TALON SALAATIT   ___________________________________________ 

   

vihersalaattia, hunajatomaattia, marinoitua punasipulia,  

melonia, paahdettua siemensekoitusta ja talon leipää 

 

VALITSE: 

chevrejuustoa ja viikunabalsamicoa   

  18,90 VL (G) 

merilohta ja sitrusvinaigrettea   

  18,90 L*  (G) 

broileria ja korianteripestoa   

  18,80 L*  (G) 

tofua ja seesamtahnaa (vegaaninen)   

 17,90          L*  (G) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PÄÄRUOKIA___________________________________________________________________________ 

 

HALLOUMI-JUUSTOLEIPÄ    17,10 L (G)* 

paahdetulla leivällä halloumi-juustoa, korianteripestoa ja tuoretta ananasta 

lisänä vihersalaattia, punasipulia, melonia ja paahdettua siemensekoitusta 

 

GRILLATTU TOFU     18,10 G L* 

marinoitua tofua, seesamtahnaa 

sekä pikkelöityjä kasviksia (vegaaninen) 

 

MERILOHI      24,20 G L* 

wasabi-jogurttikastiketta, pikkelöityjä kasviksia, 

sienivaahtoa ja varhaisperunoita  

 

SIIKA GREMOLATA     26,90 G L* 

siideri-kalaliemi, gremolatakastiketta, tuore parsaa ja  

varhaisperunoita 

 

GRILLIKYLKEÄ     22,00 G L 

 coleslaw-salaattia, punaviinikastiketta, sienivaahtoa 

 ja maalaisranskalaisia 

 

TALON KANA     23,90 G L* 

broilerin rintafilettä, tuoretta ananasta ja halloumi-juustoa, 

friteerattuja yrttiperunoita ja korianteripestoa 

(sisältää pinjansiemeniä) 

 

KANAA JA JÄTTIRAPUJA    23,90 G L* 

broilerin rintafilettä, kermaista luumutomaattikastiketta, 

 paistettua lehtikaalia, maalaisranskalaisia ja aioli 

  

SURF & TURF      32,90 G L 

naudan sisäfilepihvi (200g), punaviinikastiketta, 

chili-aiolia, jättiravun pyrstöjä sekä friteerattuja yrttiperunoita  

suosittelemme pihvin mediumina 
 

 



 

KLASSIKOT     ______________________ 

  

BOUILLABAISSE     18,90  L (G) 

mausteinen kala-äyriäiskeitto tomaattisessa paprika- valkoviiniliemessä 

lisänä talon leipää 

 

OSKARIN LEIKE     21,90 L  

paneroitu porsaan ulkofileleike, choronkastiketta, 

tuore parsaa, jättiravun pyrstöjä ja maalaisranskalaisia 

 

WHITE LADYN HUNAJAKANA    23,60 G L* 

broilerin rintafilettä kermaisessa hunajapippurikastikkeessa, 

tarjoillaan rautapannussa, lisänä maalaisranskalaisia 

        

PIPPURIPIHVI     32,90 G L 

naudan sisäfilepihvi (200g) pippurikermakastikkeessa, 

tarjoillaan rautapannussa, lisänä maalaisranskalaisia 

suosittelemme pihvin mediumina 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

LISÄKE VAIHTOEHDOT: 

  

Varhaisperunat G L 

Maalaisranskalaiset G L 

Friteeratut yrttiperunat     G L 

Perunamuusi G L 

Pikkelöidyt kasvikset G L 

Vihersalaatti  ja 

basilika-öljykastike G L  

 

 

 

RUOKALISTAMERKINNÄT: 

 

 

Vähälaktoosinen  VL 

Laktoositon   L 

Gluteeniton   G 

Saatavana myös gluteenittomana         (G) 

Ilman keinotekoisia lisäaineita ja 

aromivahventeita  * 

  

vaihto veloituksetta, lisänä 3€ 

 

 

Lisätietoja tarjoiltavista annoksista sekä niiden sisältämistä allergioita ja intoleransseja aiheuttavista 

aineista ja tuotteista saa pyydettäessä henkilökunnalta. (Elintarviketietoasetus EU N:o 1169/2011) 

 

 

 

JÄLKIRUOKIA     ______________________ 

 

BROWNIES  -KLASSIKKO-   8,90  G L*  

talon lämmintä suklaakakkua ja vaniljajäätelöä 

(sisältää pähkinää) 

 

LAKRITSI PANNACOTTA    8,90 G L* 

lisänä pensasmustikoita 

 

 

 
 

 


