
ALKUUN
ETANAPANNU (L)  6 kpl                                                                                                                 12,70€ 
Valkosipulivoilla ja parmesaani-juustolla gratinoidut etanat, grillattua leipää
JÄTTIKATKARAVUT  (L)  6 kpl                                                                                                        12,70€
Valkosipulivoissa grillattuja jättikatkaravun pyrstöjä, aiolia ja  grillattua leipää
BRUSCHETTA 2 kpl (L)                                                                                                                       8,50€
oliivi, tomaatti, sipuli, selleri ja oliiviöljy
METSÄSIENIKEITTO (L)                                                                                                                   12,70€
metsäsieni, kerma ja grillattua leipää
CAESARSALAATTI                                                                                                                             10,00€
romainesalaattia, maalaisleipäkrutonkeja, parmesanjuustoa ja caesarkastiketta (kastike sis. kalaa)
LIEKIN SALAATTI  (VL,G) salaatti mix , parmesan-juustoa, rapeaa pekonia ja vinaigrette    5,50€
TALON LEIPÄ (L)   grillattua leipää ja juustolevitettä                                                                   4,00€

PUUHIILIGRILLISTÄ
 

NAUDANSISÄFILEPIHVI medium (L,G)(FI) 150gr/300gr                                            24,00€/34,00€
ENTRECOTE  medium (L,G) (FI) 250gr/500gr                                                               22,00€/32,00€
MERILOHI (L,G) (EU) 200gr                                                                                                            18,00€
CHIPOTLE POSSU VARRAS  (L,G) (FI) 200gr                                                                                18,00€
MAISSIKANA VUOHENJUUSTOLLA (L,G) (EU) 170gr                                                                18,00€
PIPPURINEN HÄRKÄRUUKKU naudan sisäfilepaloista (L,G) (FI)  180gr                            19,00€
ROTUKARJA NAUDAN FLANK STEAK VARRAS medium (L,G) (Canada) 200gr                  20,00€

KASTIKKEET (L, G) –  3,50€
-Pippurikastike (L,G)
-Béarnaisekastike (L,G)
-Metsäsienikastike (L,G)
-Hollandaisekastike (L,G)
-Chimichurrikastike (kylmä) (L,G, VE)

MAKUVOIT (L, G) -2,50€
-Valkosipulivoi (L,G)
-Aurajuustovoi (L,G)
-Sitruuna yrttivoi (L,G)
-Chipotlevoi (L,G)

LISÄKKEET–   5,50 €
-Kermaperunat (L,G)
-Valkosipuliperunat  (L,G)
-Perunapyree  (L,G)
-Parmesaanilla maustettuja maalaisranskalaiset (L, G)
-Maalaisranskalaiset (L, G)
-Bataattiranskalaiset (L, G)
-Ristikkoperunat  (L,G)
-Caesarsalaatti (L) romainesalaattia, maalaisleipäkrutonkeja, parmesanjuustoa ja caesarkastiketta (kastike sis. kalaa)
-Paahdettuja timjami-hunajajuureksia (L, G)
-Liekin salaatti, salaatti mix, parmesaan-juustoa, rapeaa pekonia ja vinaigrette (VL, G)

MENU
vapaavalintainen 

alkuruoka
pääruoka+lisäke+kastike

jälkiruoka

50€



METSÄSIENI RISOTTO                                                                                                                      16,00€ 
metsäsieniä, risottoriisiä. mascarponejuusto,  ja parmesaanjuustoa 
CAESARSALAATTI                                                                                                                              18,60€
romainesalaattia, maalaisleipäkrutonkeja, parmesaanjuustoa ja caesarkastiketta (kastike sis. kalaa)
(valitsemallanne lisukkeella) halloumi, maissikana, merilohi, aurajuusto, katkarapu)
LIEKIN SALAATTI                                                                                                                              18,60€
romainesalaattia, , punasalaattia, marinoitu punasipulia, pahdettu chili-cashewpähkinä, 
kirsikka tomaattia, kurkkua,  tuore ananasta , vinaigrette ja talon leipää
(valitsemallanne lisukkeella) halloumi, vuohenjuusto, maissikana, merilohi, aurajuusto, katkarapu)
ASLAN BURGER                                                                                                                                 26,00€
Puuhiilillä medium grillattu 2x200g black angus-pihvi,   cheddar, mozzarellajuusto,  tuore chili, 
béarnaise majoneesia, maalaisranskalaisia ja savu-chilimajoneesi dippi
TRIPLA JUUSTO BURGER                                                                                                                 19,70€ 
Puuhiilillä medium grillattu 200g black angus-pihvi, 2 cheddar,2 mozzarellajuustoa, 
paholaisen hillo maalaisranskalaisia ja savu-chilimajoneesi dippi
TALON BURGER                                                                                                                                19,70€  
Puuhiilillä medium grillattu 200g black angus-pihvi, cheddarjuustoa, 
pekonia ja itse tehtyä bbq-kastiketta maalaisranskalaisia ja savu-chilimajoneesi dippi
VEGEBURGER                                                                                                                                     19,70€
1 kpl Vegepihvi, ketsuppi, vegejuustoa, paistettu tuore ananas, 
maalaisranskalaisia, chimichurrikastike, itse tehtyä bbq-dippi
KANABURGER                                                                                                                                    19,70€
Puuhiilillä grillattu maissikana rintafilee, vuohenjuusto, paholaisen majoneesi,  maalaisranskalaisia-
savu-chilimajoneesi dippi
AURAJUUSTOBURGERI                                                                                                                    19,70€
Puuhiilillä medium grillattu 200g black angus-pihvi, aurajuustoa,  tuoretta ananasta-
paholaisen majoneesia, maalaisranskalaisia ja savu-chilimajoneesi dippi 

kaikki burgerit sisältävättomaattia, jääsalaattia, marinoitua punasipulia, maustekurkkua, majoneesia, maalais- tai
bataattiranskalaisia ja savuchili- dippikastikkeen. pihvit paistetaan puuhiiligrillissä medium-kypsyyteen.

-lisäburgerpihvi   200gr      7,00€    -cheddarjuustoa 1 sivu      1,00€         -valkosipulimurska              2,00€
-vege juusto 1 sivu              1,00€    -pekoni  2 viipale                 2,00€         -tuore chili                            2,00€
-halloumi 2 viipale              4,00€     -vuohenjuusto                     2,00€
-aurajuusto 2 viipale          4,00€     -maalaisranskalaiset          3,00€
-bataattiranskalaisia          4,00€      -mozzarella 2 viipale          2,00€
-dipit                            1.50€    savuchili majo, aioili majo, liekin bbq, béarnaise majo, paholaisen majo, chimichurri

LAPSET
JUUSTOBURGERI FI (100gr)                                                                                                          12,00€
Jauhelihapihvi, cheddarjuustoa, majoneesia, maalaisranskalaisia, salaattia ja tomaattia
CHIPOTLE POSSU VARRAS (FI) 100gr                                                                                         12,00€
maalaisranskalaisia, salaattia ja kurkku
MERILOHI (EU) 100gr                                                                                                                     12,00€
maalaisranskalaisia, salaattia ja kurkku

SUU MAKEAKSI
LÄMMIN SUKLAAFONDANT , vaniljajäätelö ja kirsikkakastike                                              11,00€
ARTESAANIJÄÄTELÖÄ   PALLO                                                                                                     4,50€
Valitsemasi kastikkeen kera: mansikka-, suklaa- ja kinuskikastike
PIIRTELÖ                                                                                                                                          10,00€
kysy tarjoilijalta päivän jäätelö- ja pirtelövalikoimasta


