
RUOKAILUN ALUKSI...
 

Sinisimpukoita 14 € L
 sahrami-kevätsipuliliemi

 
 Talon etanat 15 € L

aurajuustoa, valkosipulivoita ja paahdettua leipää

Broilersalaatti 15 € M, G
romainesalaattia, lehtikaalia, kirsikkatomaattia, kurkkua ja

parmesaania

Kahden juuston salaatti 14 € L, G
kauden salaatteja, kirsikkatomaattia, kurkkua ja friteerattua

halloumijuustoa ja goudaa  

 
HAMPURILAISET...
Cotton burger 19 € L

jauhettua pihvilihaa 180 g, grillattua ylikypsää porsaanniskaa,
cheddarjuustoa, briossisämpylää, marinoitua punasipulia,

chilimajoneesia ja maalaisranskalaisia

Kehräämön kasvisburger 17 € M, G ja Ve
kasvisburgerpihvi, juustoa, valkosipuli- ja chilimajoneesia,

bataviasalaattia, marinoitua punasipulia, kimchiä
 ja maalaisranskalaisia

 

PÄÄRUUAKSI...
Grillattua broileria 24 € L, G

basilika-tomaattisalaattia, vuohenjuustomoussea ja punajuurta

Paahdettua ylikypsää porsasta 25 €  M, G
maalaismakkaraa, bbq-majoneesia, 

pikkelöityjä kasviksia ja talon lankkuperunoita  

Häränfilee  200 g 27 € L, G
valkosipulivoita, tryffeli-kaprismajoneesia ja talon lankkuperunoita

  Grillistä kahdelle 54 € L, G
häränfilee, porsaan ylikypsää niskaa, broileria, paahdettuja

kasviksia, yrtti-voikastiketta, 
tryffeli-kaprismajoneesia ja talon lankkuperunoita

Pintasavustettua lohta 24 € L, G
kukkakaalipyreetä ja paahdettuja kasviksia

Puuhiiligrilli kuumana aina klo 15 alkaen

LOPUKSI RUOKAILUN KRUUNAA...
Limoncello-sorbetti 8 € M, G ja Ve

Suklaa Combo yhdelle, kahdelle, kolmelle... 
8 € 14 € 16 € 

Holiday Club -jäätelöannos 8 € VL
vanilja-, suklaa-, mansikkajäätelö ja suklaa- ja mansikkakastiketta

 
 

Ideologiamme on valmistaa selkeätä, aitoa, juurevaa ja maukasta
ruokaa korkealuokkaisista raaka-aineista.

 

VL vähälaktoosinen L laktoositon, G gluteeniton, Ve vegaani
Elintarvikkeita koskevat allergeenit ja muut tiedot voi pyytää henkilökunnalta. 
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PÄÄRUUAKSI...
 

Lohta ja perunamuusia 11 € L, G

Possun lehtipihvi ja tikkuperunoita 13 € L, G

Hampurilainen ja tikkuperunoita 10 € L

 Lastenruokien kanssa tarjoamme aina kurkkua,
tomaattia ja salaattia

 

 

LOPUKSI RUOKAILUN KRUUNAA...
Lasten jäätelö Velmu  5 € VL, G

kokoa oma Velmu-jäätelösi, valitse pallo jäätelöä ja kastike 
vanilja-, suklaa-, mansikkajäätelö ja 
suklaa-, tuttifrutti- tai kinuskikastike

Arttu Ilveksen jäätelö 6 € L, G
vanilja- ja salmiakkijäätelö tuttifruttikastikkeella

 
Ideologiamme on valmistaa selkeätä, aitoa, juurevaa ja maukasta 

ruokaa korkealuokkaisista raaka-aineista.
 

VL vähälaktoosinen L laktoositon, G gluteeniton, Ve vegaani
Elintarvikkeita koskevat allergeenit ja muut tiedot voi pyytää henkilökunnalta. 

Häränfileen alkuperämaa Suomi 6/2019


