SEURUSTELUUN

MENU

SESONKIANTIPASTO
normaali 14,00 € / iso 19,00 €
Viinin, oluen tai kuohuvan kyytipojaksi!
Valitse liha, kasvis tai vege
Paahdettua talon valkosipulileipää, juustoja, marinoituja
kasviksia sekä muita keittiön valitsemia antipastoja kera
talon dippikastikkeiden

KULHOT

Kulhot ovat kuten salaatteja, mutta raaka-aineet on
aseteltu sektoreittain ja jokainen raaka-aine on käsitelty
sen parhaita ominaisuuksia korostaen. Kaikissa kulhoissa
on avokadoa, yrttisalaattia, basilikamarinoitua
minitomaattia sekä pikkelöityä kauden kasvista.

HALLOUMI & BASILIKAPESTO 19 € (g)
Paistettua halloumjuustoa, talon pestoa, paahdettua ja
marinoitua kauden kasvista, pinjansiemeniä &

AIDON BRUSCHETTA 10,00 €

minttujogurttikastiketta

Paahdettua valkosipuliöljyllä valeltua talon leipää, tomaatti-

paistettu yrttibroileri + 4,00 €

basilikasalaattia, yrttisalaattia, jogurttikastiketta ja valintasi
mukaan

KOREAN TOFU 19 € (veg)
Inkiväärissä ja valkosipulissa paistettua tofua, sushiriisiä,

-Buffalo mozzarellaa & talon pestoa
-Poroa & parmesan juustoa (l)
-Fetajuusta & minttua (l)
-Avokadoa & oliivia (l, myös veg)

edamamepapuja, paahdettuja seesaminsiemeniä, tuoretta
korianteria sekä fermentoitua soijapapukastiketta &
gochujang chilikastiketta

HIILLOSTETTU MERILOHI & WASABI 22 € (l, g)
Hiillostettua merilohta Heiskaselta, edamamepapuja,

PAISTETTUJA JÄTTIKATKARAPUJA
TALON TAPAAN 12,00 € (m)

sushiriisiä, paahdettuja seesaminsiemeniä, ruohosipulia &
wasabi-limefraiche

Kaffirlimeä, valkosipulia, chiliä, tuoretta limeä & aiolia

AIDON AIDOT BURGERIT
CARPACCIO DI PORO 12,00 € (l)
Kylmäsavustettua ohueksi leikattua poroa, parmesanlastuja,

Burgereihin kuuluu brioche sämpylä ja lisukkeeksi talon
sesonkislaw. Kysy gluteenitonta ja vegaanista vaihtoehtoa!

rucolaa & wasabicreme

SMOKEY BEEF 16,90 €
Molemmat tarjoillaan tuoreen talon valkosipulileivän kera!

Savuisa paistettu naudan burgerpihvi Hasulta 180g, extra
mature cheddarjuustoa, yrttisalaattia, tomaattia, pikkelöityä

kaikki seurusteluruoat saatavilla gluteenittomana

kurkkua, marinoitua punasipulia & aiolia
Tuplapihvi+5,00 €

SALAATTIBUFFET

PESTO & PARMESAN 16,90 € (l)

Pääruokiin kuuluu alkuun välimerellinen salaattibuffet &

yrttimarinoidulla kanalla tai portobellolla

tuore talon leipä.

Paistettua yrttimarinoitua broileria tai portobelloa,

Seurusteluruokiin +9,50 € ja erikseen 12,50 €

parmesanlastuja, talon pestoa, basilikaa, tomaattia,
pikkelöityä kurkkua, marinoitua punasipulia & aiolia

PARASTA JUST NYT

HALLOUMIBURGER 16,90 €
Paistettua halloumjuustoa, talon basilikapestoa,
basilikaa, yrttisalaattia, tomaattia, pikkelöityä

SURF´ N TURF 29,00 € (m, g)

kurkkua, marinoitua punasipulia & aiolia

Naudan entrecote 200g, paistettuja jättikatkarapuja,
valkosipulissa paahdettua siikliperunaa,

RANSKANPERUNAT BURGERIN LISUKKEEKSI 4,00 €

chimichurria & aiolia

KAUDEN KALAA HEISKASELTA 25,00 € (l, g)

JÄLKKÄRIT

Paistettua sesongin kalaa, pikkelöityä
myskikurpitsaa, valkosipulissa paahdettua
siikliperunaa, basilikaöljyä & tillimajoneesia

GELATO 6 €
Suomen parasta italialaista jäätelöä!
kysy vaihtuvat kausimaut tarjoilijalta

TOMAATTI-BASILIKARISOTTO 19,00 €
(l, g, saa myös veg)
täyteläistä mascarponejuustoa & basilikaöljyä

PIECE OF CAKE 7 €
vaihtuva kakkupala tai jälkiruoka

