
ALKURUOKIA     € 

  

 

ALKUSALAATTI     6,90            L*(G) 

vihersalaattia, melonia, tomaatti-oliivisalsaa, 

paahdettua siemensekoitusta, balsamicoa 

sekä talon leipää 

 

 

NAPOSTELUUN / JAETTAVAKSI    €  

 

NACHOT       6,90 G L* 

salsadippi 

       

LEIPÄKORI      5,70             L*(G) 

talon vaaleaa leipää sekä voita 

 

PERUNAKORI     5,70 G L* 

maalaisranskalaisia ja chili-aiolia 

     

MARINOIDUT OLIIVIT     5,70 L(G) 

lisänä talon leipää 

 

 

 Ruokalistamerkinnät: 

 

VL  vähälaktoosinen 

L laktoositon 

G gluteeniton 

(G) saatavana myös gluteenittomana 

* ilman keinotekoisia lisäaineita 

                      ja aromivahventeita 

 

 

 

Käytämme annoksissa ainoastaan suomalaista naudan- possun- ja broilerinlihaa 

 

 
Lisätietoja tarjoiltavista annoksista sekä niiden sisältämistä allergioita ja intoleransseja aiheuttavista aineista ja tuotteista saa 

pyydettäessä henkilökunnalta. (Elintarviketietoasetus EU N:o 1169/2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SALAATIT JA KASVISRUOAT    € 

 

TALON SALAATIT   

vihersalaattia, hunajatomaattia, marinoitua punasipulia,  

melonia, paahdettua siemensekoitusta ja talon leipää 

 

VALITSE: 

chevrejuustoa ja viikunabalsamicoa     18,70 VL* (G) 

 

merilohta ja sitrusvinaigrettea    18,70 L* (G)

   

broileria ja korianteripestoa    18,50 L*  (G)

   

tofua ja seesamtahnaa (vegaaninen)    17,50 L*  (G) 

   
 

 

PÄÄRUOKIA     € 
 

MERILOHI      23,70 G L* 

wasabi-jogurttikastiketta, vihersalaattia ja tomaatti-oliivisalsaa 
 

TALON KANAA     23,30 G L* 

broilerin rintaa, tuoretta ananasta ja halloumijuustoa, 

friteerattuja yrttiperunoita ja korianteripestoa 

(sisältää pinjansiemeniä) 

  

LEHTIPIHVI     23,90 G L* 

ohueksi nuijittu naudan ulkofilepihvi (200g), 

maalaisranskalaisia ja maustevoi 

 

GRILLATTU TOFU     17,90 G L * 

(vegaaninen) 

marinoitua tofua, tomaatti-oliivisalsaa, mustapapuja, seesamtahnaa 

sekä friteerattuja yrttiperunoita 

 

SURF &TURF      32,80 G L 

naudan sisäfilepihvi (200g), punaviinikastiketta, 

chili-aiolia, jättiravun pyrstöjä sekä friteerattuja yrttiperunoita  

suosittelemme pihvin mediumina 
 

 

 

 

 

 

 

 



KLASSIKOT     € 

  

BOUILLABAISSE     18,70 L(G) 

mausteinen kala-äyriäiskeitto tomaattisessa paprika- valkoviiniliemessä 

lisänä talon leipää ja aiolia 

 

WHITE LADYN HUNAJAKANAA    22,90 G L* 

broilerin rintafilettä kermaisessa hunajapippurikastikkeessa, 

lisänä maalaisranskalaisia 

       

PIPPURIPIHVI     32,80 G L* 

naudan sisäfilepihvi (200g) pippurikermakastikkeessa, 

lisänä maalaisranskalaisia 

suosittelemme pihvin mediumina 

 

 

 

JÄLKIRUOKIA     € 

 

BROWNIES  -KLASSIKKO-   8,90 G L* 

talon lämmintä suklaakakkua ja aitoa vaniljajäätelöä 

(sisältää pähkinää) 
 

JÄÄTELÖPALLO VALINTASI MUKAAN   4,90 

(valmistettu tilassa, jossa käsitelty pähkinää ja mantelia) 

 

- aito vanilja                            G L* 

- mansikka      G L* 

- passionhedelmä-mangosorbetti (vegaaninen)    G L* 

 

 

KASTIKKEET     0,70 

 

- kinuskikastike      G L* 

- suklaakastike      G L* 

- karamellisiirappi      G L* 

- mascarponevaahto                         G L* 
 


