
ALKURUUAT
VALKOSIPULILEIVÄT  5,00 €      L  VS  (G)  
Talon maalaisleipää paahdettuna valkosipulivoin kanssa. 

SUPPILOVAHVEROKEITTO 8,50 €      L  VS  (G)  (V)  
Suppilovahverokeittoa, mallasmurua, tuoretta leipää, pikkelöityjä sieniä ja 
valkosipuliöljyä. Tarjoillaan tuoreen leivän kanssa.

VUOHENJUUSTOSALAATTI 9,00 / 13,50 €      (G)
Paahdettua vuohenjuustoa, jääsalaattia, tuoretta kurkkua, kuivattuja tomaatteja, 
oliivia sekä marinoitua punasipulia. Tarjoillaan tuoreen leivän kanssa. 

PÄÄRUUAT
KANAKORI 7,50 € / 10,00 €      L  K  (VS)
Friteerattua kananfilettä, maalaisranskalaisia sekä kurkku- ja porkkanatikkuja. 
Majoneesi valintanne mukaan.

COMBOKORI 10,00 €      K  (VS)
Sipulirenkaita, chilijuustonugetteja, mozzarellatikkuja ja bataattiranskalaisia. 
Majoneesi valintanne mukaan.

LASTEN LIHAPULLAT JA PERUNAPYRE 10,00 €     L  G
Käsintehtyjä lihapullia, perunapyrettä, kermaista kastiketta, kurkku- ja 
porkkanatikkuja. 

OSKARINLEIPÄ 13,50 €      L  VS  (G)  
Paahdettua maalaisleipää, jauhettu naudan täyslihapihvi, choronkastiketta, 
tankoparsaa ja katkarapuja. Lisäksi salaattia, kuivattuja tomaatteja, pikkelöityä 
kurkkua sekä valkosipuliöljyä. 

SIENIOHRATTO JA MUSTAPAPUKROKETIT 15,00 €      L  VS  (V)
Ohrattoa, suppilovahveroita, mustapapukroketteja sekä paprikakastiketta. Lisäksi 
salaattia, kuivattuja tomaatteja, pikkelöityä kurkkua ja valkosipuliöljyä.

VEGE BURGER 16,00 €      L  K  (G)  (V)  (VS)
Käsintehty mustapapupihvi, paprikakastiketta, briossisämpylä ja tuoretta kaalisalaattia 
sekä marinoitua punasipulia. Tarjoillaan joko maalais- tai bataattiranskalaisten kera.  
Majoneesi valintanne mukaan.

GASTHAUSIN RÖSTIT 16,00 €      L  K  G  
Röstejä puikulaperunasta, yrttistä kaalipaistosta, kuivattuja tomaatteja, pikkelöityä 
kurkkua  ja tuoretta salaattia. Täytteeksi valintanne mukaan joko
pariloitua kanaa, lagerwurstia tai paikallista kylmäsavulohta.

PREMIUM BURGER 16,50 €      L  K  (G)  (VS)
Jauhettu naudan täyslihapihvi (150g), pekonia ja cheddarjuustoa, briossisämpylä, sekä 
salaattia, tomaattia ja marinoitua punasipulia. Tarjoillaan joko maalaisranskalaisten tai 
bataattiranskalaisten kera. Majoneesi valintanne mukaan.

KANA-CHEVRE BURGER 17,50 €      K  (G)  (VS)
Pariloitua kanaa ja vuohenjuustoa, talon paholaisenhilloa, briossisämpylä sekä 
salaattia, tomaattia ja marinoitua punasipulia. Tarjoillaan joko maalaisranskalaisten tai 
bataattiranskalaisten kera. Majoneesi valintanne mukaan.

VUOHENJUUSTOKANA 18,00 €      VS  G  
Pariloitua kanaa ja vuohenjuustoa, talon paholaisenhilloa, paahdettua bataattia
ja  salaattia, kuivattuja tomaatteja, pikkelöityä kurkkua sekä valkosipuliöljyä.

LEHTIPIHVI 18,00 €      L  VS  (G)
Ohueksi nuijittu naudan ulkofileepihvi (160g), maalaisranskalaisia, savuista 
maustevoita, kuivattuja tomaatteja, pikkelöityä kurkkua ja marinoitua punasipulia. 
Saatavana myös lastenannoksena 10,00 €.

WIENINLEIKE 21,00 €      L  VS  K  (G)
Paneroitu porsaan ulkofileeleike, paistettuja perunoita, kuivattuja tomaatteja, 
pikkelöityä kurkkua, sitruunaa, anjovista ja kaprista. Lisäksi salaattia, kuivattua 
tomaattia, pikkelöityjä kurkkuja sekä valkosipuliöljyä. 

PAISTETTU LOHI 23,00 €      L  G
Paistettua lohta, hollandaisekastiketta, keitettyjä perunoita sekä kauden kasviksia.
Saatavana myös lasten annoksena 12,50 €.

VALKOSIPULIPIHVI 25,00 €      L  VS  G
Naudan ulkofileepihvi, valkosipulivoissa paistettuja perunoita, paahdettua 
valkosipulinkynttä, kauden kasviksia sekä valkosipulivoita. 

PIPPURIPIHVI 29,00 €      L  G
Naudan sisäfileepihvi, konjakki-pippurikastiketta, talon röstejä sekä kauden kasviksia.

JÄLKIRUOKIA
JÄÄTELÖANNOS  5,00 €      (L)  G  (V)
Vanhanajan vanilja- tai suklaajäätelöä, mansikkahilloa, pähkinävoi-suolakaramelli- tai 
suklaakastiketta.

MUSTIKKA-KUUSENKERKKÄPANNACOTTA 7,00 €      L  G
Kuusenkerkkäpannacottaa ja mustikkapyrettä.

PUOLUKKAJUUSTOKAKKU  7,00 €      L  
Talon puolukkajuustokakkua ja pähkinävoi-suolakaramellia.

Majoneesivaihtoehdot: aioli, paholaisen majoneesi, barbequemajoneesi, 
chilimajoneesi, majoneesi.  
 
Lisämajoneesi 1,50 €
Lisukkeen vaihto / annoksen jakaminen kahdelle 1,50 €
Useat annoksistamme on tehtävissä myös lastenannoksina.

L = Laktoositon    (L) = Saatavana laktoosittomana
G = Gluteeniton    (G) = Saatavana gluteenittomana
K = Kananmunaa  (V) = Saatavana vegaanisena
VS = Valkosipuli   (VS) = Saatavana ilman valkosipulia

Hyvä asiakkaamme, lisätietoja elintarvikkeista 
sekä niiden mahdollisista allergeeneista saat 
henkilökunnaltamme. Jos noudatat erityis ruokavaliota, 
kysythän henkilökunnaltamme vaihtoehtoisia 
tuotteita.  Huomioithan että keittiössämme käsitellään 
gluteenipitoisia tuotteita päivittäin emmekä voi taata 
täysin gluteenittomia annoksia.
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Juomat
KUOHUVIINIT 
Ballet Demi Sec Organic, Ranska     7,50 € / 27,00 €
20 cl plo / 75 cl plo
Tuoksu on hienostunut, hedelmäinen ja miellyttävän raikas. 
Maku on puolikuiva, nuori, tyylikäs, runsaan hedelmäinen ja suuntäyteinen. 

Fresita, Chile    8,50 € 
20 cl plo 
Pirteän mansikkainen, herkullinen ja tasapainoinen. Makea.

Zonin Prosecco Brut, Italia     8,50 €
20 cl  
Kuiva, hapokas, päärynäinen, sitruksinen, kevyen mineraalinen ja yrttinen.

MVSA Cava Brut, Espanja     9,50 € / 33,00 €
20 cl plo / 75 cl plo
Kuiva, kypsän hedelmäinen, havaittavissa mm. punaista omenaa.
Tasapainoinen rakenne, pehmeähappoinen, eloisan kupliva.
Melko pitkä jälkimaku on raikkaan hedelmäinen.

SAMPPANJA
Heidsieck Little Blue Top, Ranska                      89,00 € 
 75 cl plo  
Kuiva ja elegantti. Aromeissa voi aistia päärynää, toffeeta,  
kukkeutta ja mineraalisuutta. Kermainen ja runsas rakenne.           
 
VALKOVIINIT                                                                                              
Vistamar Chardonnay, Chile    6,00 € / 30,00 € 
12 cl / 75 cl plo  
Viehättävän hedelmäinen, raikas ja puhdas tuoksu. Kuiva, maukkaan 
hedelmäinen ja lämmin, hyvä tasapainoinen suuntuntuma.                                                                             

Portillo, Sauvignon Blanc, Argentiina    7,00 € / 34,00 € 
12 cl / 75 cl plo     
Tuoksussa sitrusta, verigreippiä ja trooppista hedelmää. Kuiva, 
puhtaan raikas ja rapea maku. Tasapainoinen hapokkuus.          
                                                                               
Splinder Lindenhof Forster Mariengarten     7,50 € / 36,00 € 
Riesling Trocken, Saksa
12 cl / 75 cl plo
Kuiva, hennon hedelmäinen, omenainen ja sitruksinen, elegantti, 
pirteän hapokas ja eloisa. Pitkä jälkimaku.

ROSEVIINI
Jean Paul Mas Rose, Syrah, Ranska                                      9,00 €
18,75 cl 
Lohenpunainen,melko runsas, moniulotteinen ja elegantin hedelmäinen. 
Maku kuiva, hieman sitrusta ja punaista marjaa. Miellyttävä hapokkuus.

PUNAVIINIT
Vistamar Cabernet Sauvignon, Chile       6,00 € / 30,00 €
12 cl / 75 cl plo 
Tuoksussa mustaherukkaa, suklaata ja nahkaa. Keskitäyteläinen 
ja pehmeän hedelmäinen maku jolle kypsät tanniinit antavat ryhtiä.                                                 

Portillo Malbec, Argentiina        7,00 € / 34,00 €
12 cl / 75 cl plo  
Raikas hedelmäinen tuoksu,jossa luumua, tummia marjoja ja häiväydys vaniljaa. 
Runsaan hedelmäinen ja täyteläinen maku jolle pehmeät tanniinit antavat ryhtiä. 
Pitkä jälkimaku.  

Grande Passolo Rosso Salento Negroamaro, Primitivo, Italia           38,00 €
75cl plo
Kypsän marjaisa, jossa kirsikkaa ja kuivattua luumua. Mausteisuutta sekä tammen 
tuomaa vaniljaisuutta. Maku täyteläinen, mausteisen runsas. Tummia marjoja, 
havaittavissa hillottua viikunaa. Tammi hyvin integroitunut. Kehittynyt pyöreän pitkä 
jälkimaku, kypsytetty 6 kk tammessa

JÄLKIRUOKAVIINI
Porto Krohn Lagrima, portviini, Portugali     6,50 € 
8 cl
Moscatel rypäle. Toffeeta, karamelliä ja kypsää hedelmää.
Runsaan hedelmäinen ja maukas, hieman parfyyminen jälkimaku.

ALKOHOLITTOMAT
Lehtikuohu, Suomi    9,50 € / 33,00 €
Poreileva juhlajuoma. 
20 cl / 75 cl plo
Kullankeltainen, makea, keskihapokas, herukanlehtinen, sitruksinen, 
kevyen aprikoosinen, minttuinen ja hennon hunajainen.
 
Torres Natureo White, Espanja. Alkoholiton    12,00 €
37,5 cl plo  
Intensiivisen hedelmäinen, kukkainen, sitruksia, persikkaa ja 
vihreää omenaa. Maku on raikas, pirteähappoinen, eloisa ja elegantti.            

Torres Natureo Red, Espanja. Alkoholiton         12,00 €
37,5 cl plo 
Kirsikan punainen väri, tuoksussa granaattiomenaa, punaista herukkaa ja hieman 
vaniljaa. Rypäleinen maku on runsas, pehmeä ja herkullisen hapokkuuden 
tasapainottama. Makeahko maku korostaa viinin hedelmäisyyttä.

Baileys Coffee 8,50 €   G
4 cl Baileys Irish cream likööriä, kahvia 
sekä kermavaahtoa.
Irish Coffee 9,50 €   L  G
4 cl Jameson viskiä, fariinisokeria, kahvia 
sekä kermavaahtoa.

KAHVIT
Kahvi/tee 2,00 € / 3,00 €
Kaakao 3,50 €
Espresso 3,00 € / 4,50 €
Cappuccino 3,50 €
Cafe Latte 4,00 € 


