TASTING PLATE | 14 €/hlö
Lajitelma alkupaloja jaettavaksi vähintään kahdelle

TIGER PRAWNS | 13 €
Valkosipulimarinoituja jättikatkarapuja, avokadoa, sydänsalaattia,
mintulla maustettua hernepyreetä ja paahdettua mantelia (G)
BEEF CARPACCIO | 13 €
Ohueksi siivutettua marmorihärän sisäfileetä, Västerbotten juustoa, Dijon-majoneesia,
rucolaa ja pikkelöityä naattiporkkanaa G
HALLOUMI | 12 €
Rapeaa halloumia, minttu-jogurttikastiketta, pikkelöityä naattiporkkanaa,
granaattiomenaa ja paahdettua pähkinää G
(Saatavana V, tempellä)

CHEESE BOARD | 9€
Päivän juustot ja kauden hilloa
HOUSEMADE BREAD | 5 €
Tuoretta leipää ja dippiä
(Saatavana V)

Salaatit sisältävät:
Rapeaa salaattia, pinaattia, kvinoaa, tuoreita yrttejä, fenkolia, retiisiä, granaattiomenaa, melonia, kirsikkatomaattia,
avokadoa, salsa verdeä ja marinoitua punasipulia (G)
Valitse täyte:
-Rapeaa Tempeä, seesamia ja chiliä
-Grillattu kanan rintafilee
-Valkosipulimarinoituja jättirapuja
- Rapeaa halloumia ja pähkinöitä
16,90€

V: Vegaaninen G:Gluteeniton

PREMIUM BEEF |
Kotimainen rotukarjan sisäfilee 200g - 33€
Kotimainen rotukarjan Entrecote 250g - 28€
Australialainen Black Angus härän flank steak 200g - 29€
Lihat tarjoillaan seuraavilla lisukkeilla;
Paahdettua perunaa, timjamikastiketta, kauden kasviksia ja salsa verdeä (G)
TENDERLOIN FOR 2 | 69,90 €
500 g kokonaisena grillattua marmorihärän sisäfileetä, valkosipulivoita,kauden kasviksia,
paahdettuja yrttiperunoita ja timjamikastiketta (G)
FLANK STEAK FOR 2 | 59,90 €
500 g kokonaisena grillattua Black Angus härän flank steakia, valkosipulivoita,
kauden kasviksia, paahdettuja yrttiperunoita ja timjamikastiketta (G)
RISOTTO | 18 €
Kauden risotto
(Saatavana V)
Lisää annokseen valkosipulimarinoituja jättikatkarapuja + 6€
GOAT CHEESE CHICKEN | 21 €
Grillattua kanaa, salsa verdeä, vuohenjuustoa, marinoitua kirsikkatomaattia,
bataattiranskalaisia ja kauden kasviksia (G)
MEDITERRANEAN ZUCCHINI FRITTER | 19,90 €
Kesäkurpitsa fritteri, hernepyreetä, paistettuja kauden kasviksia ja marinoitua kirsikkatomaattia (G,V)
FISH N CHIPS | 18 €
Oluella paneroitua turskaa, ranskalaisia perunoita, sitruunamajoneesia ja yrttisalaattia
MARKET FISH | Päivän hintaan
Päivän kalaa, siikli perunaa, kauden kasviksia, grillattua sydänsalaattia ja kaffirlimetillä maustettua rapulientä (G)
BURGER | 23 €
Lönkan burger: Kotimainen 200 g pihvi, täysjyvä Dijon-majoneesia, karamellisoitua sipulia, suolakurkkua,
chiliketsuppia ja 9 kk kypsytettyä goudajuustoa
GREEN BURGER | 19 €
Kesäkurpitsa fritteri, minttujogurttia, karamellisoitua sipulia, chiliketsuppia ja rapeaa salaattia
(Saatavana V)
Lisää burgeriin vuohenjuusto + 3e
Valitse burgerille 1 lisuke:
Ranskalaiset perunat, bataattiranskalaiset tai yrttisalaatti
Saatavana gluteenittomalla sämpylällä

ARTESAANIJÄÄTELÖITÄ JA KAUDEN MARJOJA | 6,90 € (Saatavana V)
CHURROS | 9 €
Rapea munkki, suolapähkinä-karamellia ja vaniljajäätelöä
OAT AND ROSE | 9 €
Kauraa, ruusulla maustettua kompottia, vadelmahyytelöä, vaniljakermaa ja tuoreita marjoja (G,V)
CHEESE BOARD | 9€
Päivän juustot ja kauden hilloa

