
CHEF’S MENU  49,00  
RAPUBRIOSSI  (L)  
Käsinkuorittuja katkarapuja, 
sitruunajogurttia, marinoitua punasipulia, 
siianmätiä, tillipyreetä ja rapeita 
juureslastuja paahdetulla briossilla 

PIPPURIPIHVI 180 G  (L, G)  
Grillattu kotimainen sisäfileepippuripihvi, 
pippurikermakastiketta, papuja, paahdettuja 
tomaatteja ja perunaa 

SUKLAAFONDANT  
Lämmin suklaafondant, kahvisiirappia ja 
vaniljajäätelöä 

ALkuUN

MYSKIKURPITSAKEITTO (L, G) 8,20 / 12,20 
Myskikurpitsakeitto, kurpitsansiemenpestoa 
ja parmesaania  

SALAaTiT
SAVUSIIKASALAATTI  (L, G) 13,00 / 19,00 
Lämminsavustettua siikaa, uppomuna, 
pikkelöityjä kurkkuja ja sitruuna-
kermaviilikastiketta  

CLASSIC CAESAR (L) 10,40 / 14,40 
Romainesalaattia, paahdettuja 
luomubriossikrutonkeja, parmesaanilastuja ja 
caesarkastiketta  

HALLOUMI    (L, G) 6,00 
Halloumiranskalaisia, chilihilloa ja 
alliolia 

LISÄÄ 5,90 
Käsinkuorittuja katkarapuja
Grillattua kananrintaa  

RAPUBRIOSSI  (L) 9,20 / 16,50 
Käsinkuorittuja katkarapuja, 
sitruunajogurttia, marinoitua punasipulia, 
siianmätiä, tillipyreetä ja rapeita 
juureslastuja paahdetulla briossilla  

LASTEN (ALlE 13-V.) 
ANnOSKOKO LISTALTA 
PUOLEeN HINTAaN. 

G = Gluteeniton    L = Laktoositon
Ruokamme saattavat sisältää allergeeneja. Lisätietoa henkilökunnalta.



PääruUAT 
RISOTTO (L, G) 16,50 
Myskikurpitsarisottoa, uunitomaatteja ja 
pinaattisalaattia  

KUHA (L) 22,00 
Fish & chips kuhasta, rapualliolia, salsa 
frescaa ja ranskalaiset perunat  

KANANRINTA (L, G) 19,90 
Grillattua kananrintaa, lämmintä peruna-
viikunasalaattia, balsamicosiirappia, pestoa 
ja vuohenjuustoa  

PIPPURIPIHVI 180 G (L, G) 34,50 
Grillattu kotimainen sisäfileepippuripihvi, 
pippurikermakastiketta, papuja, paahdettuja 
tomaatteja ja perunaa 

LOHITOAST (L) 18,20 
Grillattua lohta, paahdettua ruisleipää, 
katkarapuja, caesarkastiketta, 
mummonkurkkuja, avokadoa ja ranskalaisia 
perunoita  

JÄLKIRUuAT 
JUUSTOLAUTANEN (G) 9,50 
Suomalaisia pientilajuustoja, 
karamellisoituja pähkinöitä ja viikunahilloa 

BLACK BERRIES (L) 6,00 
Mustaherukka-mustikkacrumble ja 
vegaanivaniljajäätelöä 

SUKLAAFONDANT 8,90 
Lämmin suklaafondant, kahvisiirappia ja 
vaniljajäätelöä  

CLASSIC TRIFLE (G) 6,00 
Kevyttä ja kuohkeaa suklaamoussea, 
mascarponemoussea, marenkia, keksinpaloja, 
mansikoita ja banaania  

CLASSIC BURGER (L) 17,80 
Grillattu kotimainen Black Angus -
hampurilaispihvi, luomubriossisämpylä, omaa 
hampurilaiskastikettamme, kypsytettyä 
cheddarjuustoa ja ranskalaisia perunoita 

BEYOND BURGER (M) 17,80 
100 % kasvipohjainen burger 
vegaanitäytteillä: juusto, 
chimichurrimajoneesi, raikas salaatti, 
tomaatti ja pikkelöity sipuli. Tarjoillaan 
ranskalaisten ja chimichurri-majoneesidipin 
kera. 

CLUB SANDWICH (L) 17,80 
Klassikko meidän tapaan: grillattua 
kananrintaa, kiviarinalla paistettua 
maalaisleipää, majoneesia, avokadosalsaa, 
kananmunaa, rapeaa pekonia, tomaattia ja 
ranskalaisia perunoita  

rENnoT suosikiT

LISÄÄ  
Pekonia (L, G) 1,90 
Sinihomejuustoa (G) 1,00 
Lisäpihvi (L, G) 3,50  

JÄÄTELÖPALLO 3,20 
Vanilja-, suklaa-, mansikkajäätelö (G), 
vadelmasorbet (L)  

TiESITKÖ, ETtÄ VOIT 
VALITA HAMPURILAISEeSI 
MYÖS GLUTEeNITtOMAN 
SÄMPYLÄN?  

G = Gluteeniton    L = Laktoositon
Ruokamme saattavat sisältää allergeeneja. Lisätietoa henkilökunnalta.


