
     ALKUUN / STARTERS 

 

Toast skågen L 15,50 € 

Savustetusta Vesijärven hauesta ja käsin kuorituista 

katkaravuista sekä paikallista mallasleipää 

Toast skågen  

Smoked pike from Vesijärvi with hand peeled prawns and local 

malt bread. 

 

Rapuja Pil Pil L 15,50 € 

Jättiravun pyrstöjä chilivalkosipulivoissa ja paahdettua leipää. 

Cambas Pil Pil  

King prawn tails with chili and garlic butter and toasted bread. 

 

Palsternakkakeittoa L 9,50 € / 15,50 € 

Kuohkeaa keittoa, sitruunaoliiviöljyä ja krutonkeja. 

Parsnip soup, lemon olive oil & croutons.  

 

Kauden salaatti V, G 8,50 € 

Salad of the season. 

 

Valkosipulileipää L 5,50 € 

Paahdettua ciabattaa sekä valkosipulivoita 

Garlic bread 

Toastd ciabata with garlic-butter 

 

Kaikki annokset voidaan valmistaa gluteiinittomana.  

All dishes can be prepared gluten-free. 

 

 

 



     GRILLISTÄ / FROM THE GRILL 

Chimichurri kanaa L, G 27,00 € 

Paahdettua, yrttimarinoitua kananrintaa, kasviksia ja 

bataattipyreetä. 

Chimichurri chicken  

Grilled, herb marinated chicken breast with vegetables & sweet 

potato puree. 

 

Kevyesti savustettua nieriää L, G 35,00 € 

Pariloitua nieriää, ohrattoa, Beurre blanc -kastiketta sekä 

karamellisoitua porkkanaa. 

Lightly smoked arctic charr  

Grilled arctic charr with barley”risotto”, Beurre blanc -sauce 

and caramelized carrots. 

 

Surf & Turf L, G 39,00 € 

Grillattua naudan sisäfileetä, pariloituja ravunpyrstöjä, 

maalaislohkoperunaa sekä mojo-kastiketta & aiolia. 

Surf & Turf 

Grilled beef tenderloin & prawns, potato wedges and mojo-

sauce & aioli. 

 

Pulled beef L, G 29,00 € 

Revittyä ylikypsää naudan entrecôtea, tikkuperunoita sekä 

aasialaista coleslaw:ta. 

Pulled Beef 

Over cooked beef entrecôte, French fries and Asian coleslaw. 

 

Papupyörykät L 25,00 € 

Mausteisia jättipapupyöryköitä, bataattipyreetä, paahdettuja 

kasviksia sekä jogurttikastiketta. 

Vegetable dish 

Spicy bean-balls with sweet potatoe puree, roasted vegetables 

& yogurt dressing. 



 JÄLKIRUOAT / DESERTS  

 

Suklaafondant ja vadelmasorbettia VL, G  12,30 € 

Chocolate fondante & raspberry sorbet  

 

Mango-passionmoussea ja marinoituja hedelmiä V, G 10,20 € 

Mango-passionfruit mousse with marinated fruits 

 

Vaniljarahka-pannacottaa ja Tuloisentilan marjoja L, G 10,20 € 

Vanilla pannacotta & berries from Tuloinen farm 

 

Jäätelöt / Ice Creams 6,60 € 

Mansikka – Strawberry L, G, Suklaa – Chocolate L, G, Vanilja – 

Vanilla L, G  

Vadelmasorbetti – raspberry sorbet M, G  7,70 € 

 

Kastikkeet / Sauces 1,10 € / kastike 

Suklaa – Chocolate L, G, Kinuski – Caramel G, Mansikka – 

Strawberry M, G 

 

Lasten jäätelöannos / Kids Ice Cream L, G 6,00 € 

Vaniljajäätelöä ja suklaakastiketta sekä vaahtokarkkeja. 

Vanilla ice cream & chocolate sauce with marsmellows. 

 

Kahvi / coffee 3,50 € 

Tee / tea 2,90 €  

Espresso 3,90 €, tupla espresso 4,90 € 

Capuccino 3,90 € 

Latte 4,90 € 

 


