
L O H JA

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
V     Vegaaninen

 

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

ALKUUN / PIENEEN NÄLKÄÄN

VALKOSIPULILEIVÄT 5,50 €      L  VS  (G)
Paahdettua talon leipää valkosipulivoilla.

BALLET PARSAKEITTO 8,00 €   L  (G)
Samettista kuohuviinillä maustettua parsakeittoa ja talon leipää.

LOHJANJÄRVEN CEVICHE 9,50 € L  G 
Limellä raakakypsytettyä Lohjanjärven kuhaa, rapeita perunalastuja ja 
marinoituja kasviksia. 

TAPASLAJITELMA 12,00 € / 1 HLÖ, 20,00 € / 2 HLÖÄ.   L  (G)
Salamia, parmankinkkua, juustoja, marinoituja oliiveja, tapenade-
leipäsiä ja hedelmiä.

PÄÄRUUAKSI

KANAKORI 10,00 € / 12,50 €      L  (G)  (K)  
Friteerattuja kanafileitä, joko maalais- tai bataattiranskalaisia sekä 
kurkku- ja porkkanatikkuja. Majoneesi valintanne mukaan. 

SAVULOHISALAATTI 14,50 €      L  K  (G) 
Raikasta salaattia, lämminsavulohta, kananmunaa, mummonkurkkuja, 
tomaattia, marinoitua punasipulia, sitruuna vinaigretteä sekä 
tillikastiketta. Lisäksi talon leipää. 

PASTA PRIMAVERA BROILER 15,50 €   (L)  (G)
Tuoretta nauhapastaa, broilerin rintafileetä ja kauden kasviksia voi-
valkoviinikastikkeessa. 

LIHAPULLAT 16,00 €      L  G  
Talon lihapullat ryppyperunalla, kauden kasviksilla  ja 
puolukkahillokkeella. Valintanne mukaan kermaisella – tai 
konjakkipippurikastikkeella. Saatavana myös lastenannoksena 12,00 €.

GASTHAUSIN RÖSTIT 16,50 €      L  K  G  (SIS.PÄHKINÄÄ)
Rapeita puikulaperunaröstejä, yrttistä kaalipaistosta, raikasta salaattia. 
Valintanne mukaan broilerin rintafileellä, lagerwurstilla tai savulohella.

GASTHAUS BURGER 17,00 €      L  (K)  (G)  (VS)  (V)
Maukkaan briossisämpylän välissä jauhettu naudan täyslihapihvi, 
pekonia, cheddarjuustoa sekä salaattia, tomaattia ja marinoitua 
punasipulia. Tarjoillaan maalais- tai bataattiranskalaisilla. 
Kasvisvaihtoehdossa mustapapupihvi ja yrttistä kaalipaistosta.  
Majoneesi valintanne mukaan. 

LEHTIPIHVI 22,00 €      L  G  (VS)
Ohueksi nuijittu naudan ulkofileepihvi, maalaisranskalaisia, savuista 
maustevoita, raikasta salaattia, mummonkurkkuja ja marinoitua 
punasipulia. Saatavana myös lastenannoksena 15,00 €.

KEITTIÖMESTARIN KUHAA 29,00 €      L  K  (G)
Lähivesistä kalastettua kuhaa, varhaisperunoita, kauden kasviksia sekä 
hollandaise kastike. Saatavana myös lastenannoksena 17,00 €.

PIPPURIPIHVI 33,00 €      L  K  G  (SIS.PÄHKINÄÄ)
Naudan sisäfileepihvi, konjakki-pippurikastiketta, talon röstejä sekä 
kauden kasviksia.

JÄLKEEN

JÄÄTELÖPALLOT 1 KPL 3,50 € / 2 KPL 6,00 €      L G 
Valintasi mukaan Vanhanajan vanilja-, mansikka- tai suklaajäätelöä.  

BANANA SPLIT 9,00 €      L  G 
Perinteinen jäätelöannos.  Vanilja- mansikka- ja suklaajäätelöä, 
banaania, kermavaahtoa, kirsikoita sekä suklaakastiketta.

SUKLAAFONDANT 9,00 €      L  K
Lämmin suklaakakku valuvalla suklaalla, vanhanajan vaniljajäätelöä ja 
vadelmarouhetta. 

CREPES SUZETTE 9,00 €      L K
Rapeat ohukaiset appelsiinisiirapilla ja kermavaahdolla. 

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

Baileys Coffee 9,00 €   G
4 cl Baileys Irish cream likööriä, 
kahvia sekä kermavaahtoa.
Irish Coffee 9,50 €   L  G
4 cl Jameson viskiä, fariinisokeria, 
kahvia sekä kermavaahtoa.
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Majoneesivaihtoehdot: Aioli, paholaisen majoneesi, chilimajoneesi, 
kurkkumajoneesi, majoneesi tai vegaaninen majoneesi.  
 
Lisämajoneesi 1,50 €.

Lisukkeen vaihto 1,50 €


