LOHJA

Talvi Menu 2022
ALKUUN / PIENEEN NÄLKÄÄN

VUOHENJUUSTOKANAA 18,50 €

VALKOSIPULILEIVÄT 5,50 €

L VS (G)

Talon maalaisleipää paahdettuna valkosipulivoin kanssa.

MALLASLEIPÄSET SAVULOHIMOUSSELLA 7,50 €
Talon mallasleipää savulohitäytteellä.

KINKKUTOAST 9,50 €

L (G)

L (G)

Paahtoleipää, maalaiskinkkua, juustoa, tomaattia, Dijon sinappia ja
piparjuuricremeä. Lisäksi vihersalaattia, rucolaa, pikkelöityjä kurkkuja
ja marinoitua punasipulia.

PÄÄRUUAKSI
KANAKORI 9,50 € / 11,50 €

L (G) (K) (VS)

Friteerattuja kanafileitä, maalaisranskalaisia sekä kurkku- ja
porkkanatikkuja. Majoneesi valintanne mukaan.

LIHAPULLAT 10,00 € / 15,00 €

L G K

Talon lihapullat krossatulla perunalla, kauden kasviksilla ja
puolukkahillokkeella. Valintanne mukaan kermaisella – tai
konjakkipippurikastikkeella.

GASTHAUSIN RÖSTIT 16,50 €

VS G

Kanan rintafilee, pariloitua vuohenjuustoa, talon paholaisenhilloa,
paahdettua bataattia sekä kauden kasviksia.

L K G (VS), SIS.PÄHKINÄÄ

LEHTIPIHVI 20,00 €

L G (VS)

Ohueksi nuijittu naudan ulkofileepihvi, maalaisranskalaisia, savuista
maustevoita, kuivattuja tomaatteja, pikkelöityjä kurkkuja, tuoretta
salaattia, rucolaa, marinoitua punasipulia sekä valkosipuliöljyä.
Saatavana myös lastenannoksena 13,00 €.

KEITTIÖMESTARIN PAISTETTUA KALAA 27,00 €

Lähivesistä kalastettua kauden kalaa, sipulivoikastiketta,
perunaa ja kauden kasviksia.
Saatavana myös lasten annoksena 15,00 €.

PIPPURIPIHVI 32,00 €

LG

L K G SIS.PÄHKINÄÄ

Naudan sisäfileepihvi, konjakki-pippurikastiketta, talon röstiperunoita
sekä kauden kasviksia.

JÄLKEEN
JÄÄTELÖANNOS 6,50 €

(G) (L) (V)

Vanhanajan vanilja- tai suklaajäätelöä tai kauden sorbettia sekä
keksicrumblea. Valinnan mukaan talon pähkinävoi-suolakaramellia,
lakukastiketta tai mansikkahilloa.

Röstejä puikulaperunasta, yrttistä kaalipaistosta, kuivattuja tomaatteja,
pikkelöityjä kurkkuja, tuoretta salaattia, rucolaa ja valkosipuliöljyä.
SUKLAAFONDANT 9,00 € L K
Täytteeksi valinnan mukaan joko kanan rintafilee, lagerwurstia,
Lämmin suklaakakku valuvalla suklaalla, vanhanajan vaniljajäätelöä ja
kylmäsavulohta tai savulohimoussea.
vadelmarouhetta.

PREMIUM BURGER 17,00 €

L (K) (G) (VS)

Jauhettu naudan täyslihapihvi, pekonia, cheddarjuustoa. briossisämpylä
sekä salaattia, tomaattia ja marinoitua punasipulia. Tarjoillaan joko
Majoneesivaihtoehdot: Aioli, paholaisen majoneesi, chilimajoneesi,
maalais- tai bataattiranskalaisilla.
kurkkumajoneesi tai majoneesi.
Majoneesi valintanne mukaan.
Lisämajoneesi 1,50 €.
Lisukkeen vaihto 1,50 €
Käsintehty mustapapupihvi, yrttistä kaalipaistosta, paholaisen hilloketta
Useat annoksistamme on saatavissa myös lastenannoksina.
ja briossisämpylä. Tarjoillaan joko maalais- tai bataattiranskalaisten

VEGEBURGER 17,00 €

L (G)

kera. Majoneesi valintanne mukaan.

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
G
VS
K
V

Laktoositon
Gluteeniton
Valkosipuli
Kananmunaa
Vegaaninen

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

Juomat
LOHJA

KUOHUVIINIT

JÄLKIRUOKAVIINI

Canti Millesimato Prosecco Rosé,
extra dry, Pinot Noir ja Glera, Italia
9,00 € / 28,00 €
20 cl plo / 75 cl plo
Viehkeän marjainen, vadelmaa, mansikkaa ja hentoa
kukkaisuuttakin aromeiltaan tarjoileva tuoksu. Lähes kuiva
maku seuraa tuoksun aromeja. Viinissä on lisäksi punaista
omenaa, hentoa sitruksisuutta ja punaherukkaakin.
Pehmeät kuplat korostavat viinin hapokkuutta ja kantavat
kokonaisuutta tasaiseen jälkivaikutelmaan.

PUNAVIINIT

Ballet Demi Sec Carte Noir, Ranska
7,50 € / 27,00 €
20 cl plo / 75cl plo
Tuoksu on hienostunut, hedelmäinen ja miellyttävän raikas.
Maku on puolikuiva, nuori, tyylikäs ,runsaan hedelmäinen ja
suuntäyteinen.

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

Champange Castelnau Brut Réserve,
45,00 €
Chardonnay, Pinot Noir,
Pinot Meunier Ranska
37,5 cl plo
Oljenkeltainen väri jossa kullan ja vihreän vivahteita.
Houkuttelevan aromaattinen ja kompleksinen tuoksumaailma
jossa päällimmäisenä mausteisuutta, timjamia ja kuivattuja
kukkia. Maku on intensiivinen. Päällimmäisiksi nousevat
manteli ja hasselpähkinä joita sujuvasti seuraa raikkaammat
persikan ja kypsän aprikoosin raikkaat maut.
			

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.
CHÂTEAU Gantonnet Bordeaux White,
7,50 € / 35,00 €
Sauvignon, Muscadelle, Semillon, Ranska
12 cl / 75 cl plo
Vaaleankeltainen väri, tuoksussa kukkaisuutta ja
mineraalisuutta. Pehmeän kermainen suutuntuma. Vaaleita
hedelmiä, mm. persikkaa ja eksoottisia hedelmiä,
mm. ananasta. Nautittavissa heti, mutta kehittyy varastoituna
vielä parin vuoden ajan.
Pfaffl Grüner Veltliner vom Haus,
8,00 € / 36,00 €
Itävalta, 12 cl / 75 cl plo
Vaaleankeltainen viini jonka tuoksussa miellyttävää
mausteisuutta ja raikasta omenaisuutta. Maku seuraa tuoksua,
hyvä hapokkuus täydentää makupalettia. Klassinen, raikas ja
hienostuneen hedelmäinen Grüner Veltliner jossa ripaus
pippuria. Erittäin monikäyttöinen viini taipuu tilanteeseen kuin
tilanteeseen.
Splinder Lindenhof Forster Mariengarten
36,00 €
Riesling Trocken, Saksa, 75 cl plo
Kuiva, hennon hedelmäinen, omenainen ja sitruksinen,
elegantti, pirteän hapokas ja eloisa. Pitkä jälkimaku.

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

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.
CHÂTEAU Gantonnet Bordeaux Red,
7,50 € / 35,00 €
Merlot, Cabernet, Ranska
12 cl / 75 cl plo
Tummanpunainen, vahvasti violettiin taittava väri. Runsaan
hedelmäinen ja marjaisa maku jossa mustaherukkaa,
mulperinmarjaa, mausteisuutta ja puumaista yrttisyyttä.
Tiiviit ja mehukkaat tanniinit.
Catena Malbec, Argentiina
9,00 € / 39,00 €
12 cl / 75 cl plo
Väri tumman violetinpunainen. Tuoksu voimakas ja runsas,
paljon kypsää hedelmää. Maku on täyteläinen, roteva, runsaan
hedelmäinen ja tukevat tanniinit. Hyvin moniuloitteinen,
tasapainoinen, konsentroitunut ja raikas.
La cappucino Camou Buri,
45,00 €
Carmenere, Oseleta
75 cl plo
Tiiviin rubiinpunainen, jonka tuoksussa yrttisyisyyttä, tummaa
marjaisuutta, mm. mustaherukkaa ja metsämustikkaa ja
mausteisuutta, mmm. ppppuria, vanilja ja neilikka. Maku
täyteläinen, runsas, hedelmäinen, tasapainoinen ja kypsän
tanniininen. Erittäin pitkä 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.

KAHVIT

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

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.

