
RUOKAILUN ALUKSI...
 

Palsternakkakeittoa ja paistettua
kampasimpukkaa 10 € L,G

  
Talon etanat 14 € L

aurajuustoa, valkosipulivoita ja paahdettua leipää

Cotton skagen 15 € L
katkarapuja, chili-valkosipulimajoneesia, mätiä ja

 paahdettua leipää

Kauden salaatti pieni 6 € iso 9 € L,G
lehtikaalia, kirsikkatomaattia, kurkkua, paahdettuja

pinjansiemeniä, auringonkukansiemeniä ja
basilica-rucola pestoa  

Lisätäytteellä
Jokirapuja ja fenkolia 16 € L,G

Grillattua broileria ja vuohenjuustoa 14 € L,G

 

PÄÄRUUAKSI...
Grillattua broileria 23 € L

 kasvis-vehnäsalaattia

Paahdettua ylikypsää porsasta 24 €  L,G
maalaismakkaraa, bbq-majoneesia, 

pikkelöityjä kasviksia ja talon lankkuperunoita  

Häränfilee makurasvalla 200 g 29 € L,G
valkosipulivoita, porkkanaa, palsternakkaa, sipulia,
tryffeli-kaprismajoneesia ja talon lankkuperunoita

  

Grillistä kahdelle 53 € L,G
härän filee, ylikypsää porsaanniskaa, broileria, paahdettuja

kasviksia, yrtti-voikastiketta ja
talon lankkuperunoita

Grillattua lohta 25 € L,G
hernepyreetä, paahdettua porkkanaa,
palsternakkaa ja tilli-limesmetanaa

Pariloitua kvinoapihviä 17 € L, Ve
kasvis-vehnäsalaattia ja punajuurihummusta

Puuhiiligrilli kuumana aina klo 15 alkaen
 

 
 

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

 

L laktoositon, G gluteeniton, Ve vegaani
Elintarvikkeita koskevat allergeenit ja muut tiedot voi pyytää henkilökunnalta. 
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BAARISTA KÄSIN TARJOLLA...
Cotton burger 19 € L

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

chilimajoneesia ja talon lankkuperunoita

 Hot Dog Lapinniemi 12 € L
mausteista broiler-yrttimakkaraa, pikkelöityjä kasviksia, 

chili-paprika hilloketta ja talon lankkuperunoita

Härkäleipä Sommer 16 € L 
grillattua häränfileetä, yrtti-voikastiketta, pekonia,

tomaattia, pikkelöityä punasipulia ja salaattia 

 

LOPUKSI RUOKAILUN KRUUNAA...

Raparperisorbetti 10 € G
paahdettua valkosuklaata

Talon suklaakakku 10 € L
tuorejuusto-vadelmavaahtoa

Marenkia ja jäätelöä 10 € L,G
vaniljajäätelöä, marenkia, marjoja ja suklaakastiketta

 
 
 

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

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

Broileria ja tikkuperunoita 10 € L, G

Lihapullia ja perunamuusia 9 € L, G

Possunlehtipihvi ja tikkuperunoita 13 € L,G

Hampurilainen ja tikkuperunoita 10 € L

 
Lastenruokien kanssa tarjoamme aina kurkkua,

tomaattia ja salaattia
 

LOPUKSI RUOKAILUN KRUUNAA...
Lasten jäätelöannos 5 € G

valitse kaksi palloa ja kastike 
vanilja, - suklaa-, ja mansikka jäätelö

valkosuklaa,- ja kinuskikastike

 

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

 

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