
 

 

Antipasti  

 

1. Tagliere Pomo D’or 
(sis. pähkinää) 

Talon antipastolautanen.  
Buffalomozzarella, napolin salami, tulinen salami, 

ilmakuivattu kinkku, Mortadella-makkara, 
parmesanjuusto, gorgonzolajuusto, grillatut kasvikset 

Pieni (2hlö) 16,00€  
Iso (4hlö) 29,50€ 

 
 

2. Straccetti di Donna Carmela 
Friteerattuja pizzasuikaleita, buffalomozzarella, napolin 

salami, kirsikkatomaatti, Taggiasca-oliivi, basilika 
Pieni (2hlö) 14,50€  
Iso (4hlö) 26,00€ 

 
 

3. Zuppa di pomodoro 
Tomaattikeitto, mascarponejuusto, basilika 

9,20€ 
 
 

4. Zuppa di salmone e cozze 
Lohi-simpukkakeitto 

12,90€ 

 



 

 

Primi & Secondi 

 

5. Insalata di mozzarella 
Sekasalaatti, buffalomozzarella, kirsikkatomaatti, kurkku, 

Taggiasca-oliivi, oliiviöljy 
11,90€ 

 
 

6. Insalata di pollo 
Sekasalaatti, hiiligrillattu broilerin rintafilee, 

kirsikkatomaatti, kurkku, artisokka, caesarkastike  
13,80€ 

 
 

7. Insalata di salmone 
Sekasalaatti, lohi, kirsikkatomaatti, Taggiasca-oliivi, 

punasipuli, oliiviöljy 
15,90€ 

 
 

8. Fettuccine al ragù bolognese 
Fettuccinepasta, jauheliha-tomaattikastike, 

parmesanjuusto 
15,90€ 

 
 

9. Spaghetti Carbonara 
Spagetti, pekoni, mustapippuri, kananmuna, 

parmesanjuusto 
16,90€ 

 
 



 

 
10. Tagliatelle con pollo e funghi porcini 

Tagliatellepasta, broileri, herkkutatti, kerma, 
mustapippuri, parmesanjuusto 

16,90€ 
 
 

11. Lasagna della casa 
Lasagne talon tapaan. 

Munakoiso, tomaattikastike, basilika, ricottajuusto, 
parmesanjuusto 

16,90€ 
 
 

12. Gnocchi alla Mantovana 
Perunapasta, italialainen makkara, kurpitsa, provolajuusto 

17,90€ 
 
 

13. Pasta del normanno 
rigatonipasta, lohi, gorgonzolajuusto, mustatryffeli-kastike 

18,90€ 
 
 

14. Linguine ai frutti di mare 
Linguinepasta, merenelävät, valkosipuli, chili, valkoviini, 

tomaattikastike 
18,90€ 

 
 

15. Pasta del marinaio 
Orecchiete -pasta, jättikatkarapu, simpukka, 

kirsikkatomaatti, valkosipuli, chili, tuore basilika 
19,90€ 

 



 

 
16. Pollo grigliato con speck e fonduta di parmigiano 

Hiiligrillattu, savukinkkuun kääritty, broilerin rintafilee, 
parmesankastike, grillatut kasvikset, lisuke* 

19,90€ 
 
 

17. Salmone grigliato in salsa salmoriglio 
Hiiligrillattu lohifilee, Salmoriglio -kastike (oliiviöljy, 

valkosipuli, persilja, oregano, sitruuna, mustapippuri), 
grillatut kasvikset, lisuke* 

22,90€ 
 
 

18. Filetto di orata in crosta di patate 
Kultaotsa-ahvenfilee, peruna, kirsikkatomaatti, Taggiasca-

oliivi 
(uuniruoka) 

24,90€ 
 

 
19. Bistecca di manzo 

Hiiligrillattu naudan entrecote-pihvi, maustevoi, grillatut 
kasvikset, lisuke* 

24,90€ 
 

 
 
 
 
 

 
 

* Lisukevaihtoehdot; 
talon lohkoperunat tai bataattiranskalaiset 



 

 

Pizza Napoletana 
DOP = Denominazione di origine protetta (Suojattu 

alkuperänimitys) 
 

Gluteeniton pohja +2,50€ 
 
 

20. Marinara  
(Vegan) 

San Marzano -tomaattikastike, tuore valkosipuli, oregano, 
ekstra-neitsytoliiviöljy, tuore basilika 

11,50€ 
 
 

21. Margherita DOP  
(Vegetarian) 

San Marzano -tomaattikastike, mozzarella, ekstra-
neitsytoliiviöljy, tuore basilika 

13,50€ 
 
 

22. Bufalina DOP 
(Vegetarian) 

San Marzano -tomaattikastike, buffalomozzarella, ekstra-
neitsytoliiviöljy, tuore basilika 

15,50€ 
 
 

 23. Napoletana  
San Marzano -tomaattikastike, tuore valkosipuli, Piennolo-

tomaatti, oregano, Menaican anjovis, Taggiasca-oliivi, 
kapris, ekstra-neitsytoliiviöljy, tuore basilika 

16,50€ 



 

 
24. Primavera 

(Vegetarian) 
Mozzarella, Corbara-tomaatti, Parmigiano Reggiano -

juustolastu, rucola, ekstra-neitsytoliiviöljy, rucola 
16,80€ 

 
 

25. Diavola  
San Marzano -tomaattikastike, italialainen salami, 

mozzarella, calabrialainen chili, ekstra-neitsytoliiviöljy, 
tuore basilika 

16,80€ 
 
 

26. Alba 
(Vegetarian) 

Mozzarella, gorgonzola, punainen Piennolo -tomaatti, 
parmesanlastu, savustettu provola-juusto, ekstra-

neitsytoliiviöljy, tuore basilika 
17,00€ 

 
 

27. Canta Napoli 
(Vegetarian) 

Buffalomozzarella, punainen Piennolo -tomaatti, 
buffaloricotta, paprika, ekstra-neitsytoliiviöljy, tuore 

basilika 
17,20€ 

 
 

28. Friarielli & Salsiccia  
Friarielli, mozzarella, villisikamakkara, ekstra-

neitsytoliiviöljy, tuore basilika 
17,80€ 



 

 
29. Vesuvio 
(Vegetarian) 

Mozzarella, punainen ja keltainen Piennolo -tomaatti, 
marinoitu Tropea -punasipuli, ekstra-neitsytoliiviöljy, 

tuore basilika 
18,00€ 

 
 

30. Pomo d’or  
Piennolo -tomaatti (punainen, keltainen ja vihreä), 

Menaican anjovis, tuore valkosipuli, oregano, Taggiasca-
oliivi, kapris, ekstra-neitsytoliiviöljy, tuore basilika 

18,00€ 
 
 

31. Nannina  
Mozzarella, friarielli, calabrialainen chili, napolilainen 

lihapullakastike, parmesanlastu, savustettu provola-juusto, 
ekstra-neitsytoliiviöljy, tuore basilika 

18,30€ 
 
 

32. Ettore  
Mozzarella, Casertan makkara, napolilainen paprika, 
oliivi, valkosipuli, kapris, ekstra-neitsytoliiviöljy, tuore 

basilika 
18,50€ 

 
 

33. Bronte  
(sis. pähkinää) 

Mozzarella, pistaasipähkinäpesto, Mortadella-makkara, 
raastettu sitruunankuori, ekstra-neitsytoliiviöljy, basilika 

18,50€ 



 

 
34. Donna Concetta  

(Vegetarian) 
Mozzarella, artisokansydän, calabrialainen chili, 

calabrialainen semikuivattu tomaatti, ekstra-
neitsytoliiviöljy, tuore basilika 

19,50€ 
 
 

35. Bella Vita  
(sis. pähkinää) 

Mozzarella, gorgonzola, saksanpähkinäpesto, 
kylmäsavustettu häränpaisti, juustolastu, balsamico, 

ekstra-neitsytoliiviöljy, tuore basilika 
19,90€ 

 
 

36. Quattro stagioni  
1. osa: San Marzano -tomaatti, mozzarella, kinkku, 

herkkutatti 
2. osa: Apulian kapris, Taggiasca -oliivi, mozzarella 
3. osa: calabrialainen salami, napolilainen friarielli, 

mozzarella 
4. osa: artisokka, Taggiasca -oliivi, mozzarella, keltainen 

Piennolo -tomaatti, 
ekstra-neitsytoliiviöljy, tuore basilika 

21,90€ 
 
 

37. Cascata di prosciutto & gamberoni   
(Valmistuminen n. 20 minuuttia) 

Buffalomozzarella, 24kk kypsennetty parmankinkku, 
grillattu katkarapu, taggiasca-oliivitahna, fenkoliöljy, 

ekstra-neitsytoliiviöljy, tuore basilika 
25,50€ 



 

 

Dolci  
 
 

38. Pannacotta ai profumi di bosco 
Kermavanukas, metsämarja. 

 Valmistukseen käytetty; vaniljatanko 
6,50€ 

 
 

39. Tiramisú 
Valmistukseen käytetty; mascarponejuusto, savoiardi-

keksi, espressokahvi 
7,50€ 

 
 

40. Tortino di cioccolato 
Suklainen laavakakku 

7,50€ 
+ 1 pallo pistaasijäätelöä 10,90€ 

 
 

41. Gelato 
Jäätelö, kysy päivän makuvaihtoehdot henkilökunnalta 

1 pallo 3,50€ 2 palloa 4,80€ 3 palloa 7,20€ 
 
 

42. Pizza alla Nutella 
Pitsapohja, Nutella, pistaasivaahto, maapähkinärouhe 

Pieni (4 hlö) 12,00€  
Iso (8 hlö) 21,00€ 

 



 

 

Menu per bambini  
 
 

43. Pasta al pomodoro 
Pasta, tomaattikastike 

9,00€ 
 
 

44. Margherita 
San Marzano -tomaattikastike, mozzarella, ekstra-

neitsytoliiviöljy, tuore basilika  
9,00€  

+ kinkku 9,90€ 
 
 

45. Pasta Bolognese 
Linguinepasta, jauheliha-tomaattikastike, basilika, 

parmesanjuusto 
11,00€ 

 
 

46. Cotoletta di pollo 
Paneroitu broilerin rintafilee, peruna 

11,00€ 
 

 
47. Pizza Bolognese 

Jauheliha-tomaattikastike, mozzarella, tuore basilika 
11,00€ 


