MENU

ALKUUN
PAAHDETTU BRUSCHETTA 6,90
valkosipulilla ja juustolla kuorrutettu bruschetta, rucolaa ja yrttiöljyä

KORVASIENIKEITTO L,G 8,50
ETANAPANNU L,G 9,50
roquefort juustolla ja valkosipulilla kuorrutettuja etanoita pannulla
ja paahdettua valkosipulileipää

KATKARAPUPANNU L,G 9,50
paahdettua leipää

KARAMELLI IBERICO (SMAKU 2019) L,G 10,50
karamellisoitua ja fritattua Iberico-possua, punasipuli confit, paahdettu valkosipuli

FRITTI MIX 8,50
2 kpl chili cheese pickers, 2 kpl mozzarellatikkuja, 3 kpl olutsipulirenkaita
tarjoillaan selleri- ja porkkanatikuilla ja chilimajoneesilla

SIIPIWEIKOT L,G
SIIVET 10/20 KPL 9,00/14,50
tarjoillaan porkkana- ja selleritikkuilla ja blue cheese dipillä
VALITSE MIELEISESI KASTIKE
medium
hot
kamikaze

SALAATIT JA VEGE
CAESARSALAATTI 13,90
romaine- ja jääsalaattia, caesarkastiketta, pekonia, parmesanlastuja ja krutonkeja

PARILOIDULLA BROILERIN FILEELLÄ 17,50
PAAHDETULLA LOHELLA 18,90

VUOHENJUUSTOSALAATTI 15,50
paahdettu vuohenjuustokiekko, romaine- ja jääsalaattia, rucolaa,
marinoitua punasipulia, melonia, kirsikkatomaatteja, kurkkua,
suolapaahdettuja pähkinöitä, paholaisenhilloa ja paahdettua leipää

LÄMMIN BROILERINFILEESALAATTI 17,50
pariloitu broilerin rintafilee, buffalomozzarellaa, romaine- ja
jääsalaattia, rucolaa, marinoitua punasipulia, melonia, kirsikkatomaatteja, kurkkua, balsamicosiirappia ja paahdettua leipää

KASVISPIHVIT G 14,50
bearnaisekastiketta, bataattiranskalaisia ja tuoreita kauden kasviksia

PAAHDETTU SEITAN 16,50
paahdettuja seitan lastuja focaccialeivällä, marinoitua punasipulia,
paholaisen hilloa ja ristikkoperunoita avocadosalsalla
(vegaani annos)

KALAA
KERMAINEN LOHIKEITTO L,G 14,50
saaristolaisleipää

PAAHDETTUA LOHTA L,G 21,50
korvasienikastike, parsaa ja murskattua perunaa valkosipulivoilla ja parmesaanilla

PAISTETTUJA SILAKOITA L 17,00
voisulaa ja perunamuusia

PASTAT
PASTA CARBONARA L 15,50
tagliatellepastaa, paahdettua possunkylkeä, kananmunaa
ja parmesaania

KYLMÄSAVULOHIPASTA L 16,50
kylmäsavulohta ja tagliatellepastaa sitruunaisessa tillismetanakastikkeessa, katkarapuja ja parmesaania

KANA -ROQUEFORTPASTA 16,50
tagliatellepastaa roquefort-juustokastikkeessa, grillattu
broilerin filee ja parmesaania

KANAA
HEDELMÄINEN KANALEIPÄ 14,50
grillattu broilerin rintafilee paahdetulla leivällä, bernaisekastiketta,
grillattua ananasta ja persikkaa, lisäksi raikasta salaattia
EXTRA RANSKALAISET 3,00

TALON KANAKORI L 13,90
paneroitua ja friteerattua broilerin sisäfileetä, sweet chili- ja
valkosipulimajoneesia ja maalaisranskanperunaa

PEKONI-PIPPURIBROILERI G 17,90
pekoniin kääritty broilerin rintafilee, pippuri-kermakastiketta
ja talon lohkoperunat

SEIREENIN BROILERI 18,50
mozzarellalla ja jalopenoilla täytetty paneroitu broilerin rintafilee,
chilimajoneesia, maalaisranskanperunaa parmesaanilla

VUOHENJUUSTOBROILERI G 19,50€
pariloitu broilerin rintafilee, paahdettu vuohenjuustokiekko,
paholaisenhilloa, punaviinikastiketta ja röstiperunaa

POSSUA
METSÄSTÄJÄN LEIPÄ L 14,50
pariloitu possun ulkofileepihvi paahdetulla leivällä,
korvasienikastiketta, lisäksi raikasta salaattia
EXTRA RANSKALAISET 3,00

TALON PYTTIPANNU WITH A TWIST L,G 17,50
ylikypsää possua, chorizomakkaraa, sipulia, paistettua perunaa kermassa,
kananmunaa ja balsamicoa

SEIREENIN LEIKE 18,20
valkosipulilla ja cheddarjuustolla täytetty paneroitu porsaanleike,
aiolia ja paistettuja valkosipuliperunoita

LAPINPOJAN LEIKE L 18,50
savuporotuorejuustolla täytetty paneroitu porsaanleike,
chilimajoneesia ja talon lohkoperunaa

PIPPURIPOSSU L 17,50
paneroitu porsaan leike, pippurikermakastiketta ja
maalaisranskanperunaa

POSSUA KAHDELLA TAPAA G 18,50
grillattua ylikypsää possun niskaa ja tuoretta chorizo makkaraa,
punaviini- ja cheddarjuustokastiketta, murskattua perunaa
valkosipulivoilla ja parmesaanilla

POSSUN LEHTIPIHVI 300G L,G 18,90
ohueksi nuijittu porsaan ulkofileepihvi, maustevoi, BBQmajoneesi ja maalaisranskanperunaa

HÄRKÄÄ JA KARITSAA
TALON PEKONIBURGERI 16,50
paahdetun briossisämpylän välissä 200g rotukarjan jauhelihapihvi,
savujuustoa, pekonia, tomaattia, marinoitua punasipulia, jääsalaattia ja
chilimajoneesia, lisäksi maalaisranskanperunaa
ANNOS VOIDAAN VALMISTAA MYÖS BROILERIN RINTAFILEELLÄ
TAI PAAHDETULLA VUOHENJUUSTOLLA

CHEESE BURGER 16,50
paahdetun briossisämpylän välissä 200g rotukarjan jauhelihapihvi,
cheddarjuustokastiketta, kolmen pippurin majoneesia,
suolakurkkua, punasipulia, lisäksi maalaisranskanperunaa parmesaanilla
EXTRA MAJONEESI/DIPPI 2,00

PARILOITUA MAKSAA L,G 17,90
pariloitua naudan maksaa, pekonia, punaviinikastiketta, puolukkaa ja perunamuusia

LEHTIPIHVI L,G 23,50
ohueksi nuijittu härän ulkofileepihvi, maustevoita ja maalaisranskanperunaa

YLIKYPSÄÄ HÄRÄN NISKAA G 24,50
pitkään haudutettua ja grillattua härän niskaa, punaviini -ja
bearnaisekastiketta ja emmental-perunagratiini

GRILLIPIHVI 200G/400G L,G 25,90/34,90
härän ulkofileepihvi, punaviinikastiketta, maustevoi ja
murskattua perunaa valkosipulivoilla ja parmesaanilla

TALON PIPPURIPIHVI L,G 33,50
black angus härän sisäfileepihvi 200g, pippuri-konjakkikermakastiketta
ja talon lohkoperunoita, tarjoillaan valurautapannulta

KARITSAN PAAHTOPAISTIA G 24,90
grillattua ahvenanmaalaista karitsan paahtopaistia,
tumma valkosipuli-minttukastike, emmental-perunagratiini

PIZZAT
MARGARITA 10,90
tomaattikastike, buffalomozzarella, basilika-oliiviöljy

VEGE 13,90
tuore ananas, buffalomozzarella, punasipuli, puolikuivattu tomaatti, rucola

AL CAPONE 13,50
kinkku, tuore ananas, aurajuusto

OPERA 13,50
kinkku, tonnikala, chorizomakkara

CHILI 14,50
chorizomakkara, tuore ananas, jalopeno, aurajuusto, weikkojen chilikastike

KANUUNA 14,90
pekoni, chorizo makkara, kinkku, savuporo, bbq-kastike

SALMONE 15,50
savulohi, isoja kapriksia, punasipuli, smetana, tuore tilli

FETA POLLO 14,90
grillattu broilerinfilee, fetajuusto, puolikuivattu tomaatti, bearnaisekastike, rucola

CHEVRE POLLO 15,50
grillattua broilerinfileetä, vuohenjuusto, paholaisenhillo, rucola

DELLA CASA 15,90
oma valinta neljällä täytteellä
LISÄTÄYTTEET 3,00
kinkku, tonnikala, savulohi, savuporo, chorizomakkara, pekoni,grillattu kana,
katkarapu, roquefort juusto, aurajuusto, buffalomozzarella
LISÄTÄYTTEET 2,00
fetajuusto, parmesan lastu, jalopeno, iso kapris, punasipuli, tuore ananas, puolikuivattu tomaatti,
rucola, tilli, smetana, basilika-oliiviöljy, bbq-kastike, bearnaisekastike

