
Alkuruuat
VALKOSIPULILEIVÄT  5.00 €     L VS  

ALKUSALAATTI  6.00 €      M G VS V   
Vihersalaattia, kuivattuja tomaatteja, pikkelöityä kurkkua, 
marinoitua punasipulia, säilöttyä kurpitsaa sekä valkosipuliöljyä.

KURPITSAKEITTO  8.00 €      L VS (G) (V)   
Samettinen kurpitsakeitto, mallasmurua ja valkosipuliöljyä.

Pääruuat
KANAKORI  8.00 € / 10.00 €      L K
Friteerattua kananfilettä, maalaisranskalaisia sekä kurkku- ja 
porkkanatikkuja. Majoneesi valintanne mukaan.

LASTEN LIHAPULLAT JA PERUNAPYRE  10.00 €      L G
Käsintehtyjä lihapullia, perunapyrettä, kermaista kastiketta sekä 
kurkku- ja porkkanatikkuja.

VEGE BURGER  15.00 €      L K (G) (V) (VS)
Käsintehty mustapapupihvi, paprikakastiketta, briossisämpylä, tuoretta 
kaalisalaattia sekä marinoitua punasipulia. Tarjoillaan joko maalais- tai 
bataattiranskalaisten kera. Majoneesi valintanne mukaan.

GASTHAUSIN RÖSTIT  16.00 €      L K G (VS)
Röstejä puikulaperunasta, yrttistä kaalipaistosta, kuivattuja tomaatteja, 
pikkelöityä kurkkua, tuoretta salaattia ja valkosipuliöljyä. Täytteeksi valintanne 
mukaan joko lagerwurstia, kylmäsavulohta tai mustapapukroketteja.

PREMIUM BURGER  16.50 €      L K (G) (VS)
Jauhettu naudaan täyslihapihvi, pekonia, cheddarjuustoa, briossisämpylä sekä 
salaattia, tomaattia ja marinoitua punasipulia. Tarjoillaan joko maalais- tai 
bataattiranskalaisten kera. Majoneesi valintanne mukaan.

VUOHENJUUSTOKANA  18.00 €      VS G
Pariloitua kananrintaa, vuohenjuustoa, talon paholaisenhilloa, paahdettua 
bataattia sekä salaattia, kuivattua tomaattia, pikkelöityä kurkkua ja 
valkosipuliöljyä.

LEHTIPIHVI  18.00 €      L VS (G)
Ohueksi nuijittu naudan ulkofileepihvi, maalaisranskalaisia, savuista maustevoita 
ja marinoitua punasipulia. Saatavilla myös lastenannoksena 10.00 €.

  
SIPULIPIHVI  24.00 €      L VS G
Naudan ulkofileepihvi, kermaista sipulimuhennosta, rapeaa sipulia, krossattua 
perunaa ja kauden kasviksia.

PIPPURIPIHVI  30.00 €      L G K
Naudan sisäfileepihvi, konjakki-pippurikastiketta, talon perunaröstejä ja 
kauden kasviksia.

PAISTETTUA KUHAA  27.00 €      L G
Paistettua Lohjanjärven kuhaa, sitruuna-beurré blanc – kastiketta, krossattua 
perunaa ja kauden kasviksia.

Jälkiruuat
JÄÄTELÖANNOS  5.00 €      G (L) (V)
Vanhanajan vanilja- tai suklaajäätelöä sekä joko mansikkahilloa, pähkinävoi-
suolakaramelli- tai suklaakastiketta.

CAPPUCCINO CRÈME BRULEE  7.00 €      L G K
Cappuccinolla maustettu klassinen paahtovanukas poltetulla sokerikuorella.

Majoneesivaihtoehdot: aioli, paholaisen majoneesi, barbequemajoneesi, 
chilimajoneesi, majoneesi. 

Lisämajoneesi 1,50 €
Lisukkeen vaihto / annoksen jakaminen kahdelle 1,50 €
Useat annoksistamme on tehtävissä myös lastenannoksina.

L O H JA

Tervetuloa!
Gasthaus Lohja Oy • Laurinkatu 1, Lohja 

 Pöytävaraukset (019) 331 771 • gasthauslohja.fi

TALVI MENU 2021 a`la Carte

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.

L     Laktoositon   
G     Gluteeniton
VS   Valkosipuli
K     Kananmunaa
M    Maidoton

 

(L)    Saatavana laktoosittomana
(G)   Saatavana gluteenittomana 
(VS) Saatavana ilman valkosipulia   
(V)   Saatavana vegaanisena
  


