MENU
ALKURUOAT
SALAATTI

8 / 12

Raikasta salaattia, rapeaa lehtikaalia, pikkelöityä
kurkkua, salaatinversoja, pisaratomaatteja,
sitrus-basilikavinegretteä ja paahdettuja siemeniä
(g, l, m)

LISÄÄ SALAATTIIN

5

Paistettua lohta (g, l)
Grillattua vuohenjuustoa (g, l)

SUPPILOVAHVEROKEITTO

10 / 14

Täyteläinen keitto lähimetsien suppilovahveroista sekä
juureslastuja (g, l)

GRATINOIDUT ETANAT

12

Valkosipulivoissa haudutetut etanat, Ahlmanin tilan
Selinin sininen-homejuustolla gratinoituna (g, l)

ALKUPALALAUTANEN
Talon saaristolaisleipää, lohta ja tillimajoneesia,
tervasilakkaa, graavattua keltuaista, kylmäsavuporoa,
suppilovahveromoussea sekä pikkelöityä kurkkua (l,
pyynnöstä g). Suositellaan kahdelle.

24

PÄÄRUOAT
PIPPURIPIHVI

33

Härän sisäfilepihvi (180g), lempeän tulinen
pippurikermakastike, paahdettuja kasviksia sekä
rosmariiniperunat (g, l)

MAKSAPIHVIT

22

Kermakastikkeessa haudutettua maksaa ja
savupekonia, paahdettuja kasviksia, perunasosetta ja
puolukoita (g, l)

YLIKYPSÄÄ POROA

30

Pitkään haudutettua poronpotkaa, vaniljarosmariinikastiketta, paahdettuja kasviksia sekä
kaskinauris-perunapyré (g, l)

KARITSABURGER

20

Mehevä briossisämpylä, Tuominotkon tilan karitsan
jauhelihapihvi, majoneesia, kuttucheddaria, marinoitua
punasipulia, suolakurkkua, salaattia ja tomaattia sekä
puikulaperunaranskalaiset
(l, pyynnöstä g)

LOHI

24

Matalalämmössä hellästi kypsennettyä ja lopuksi
rapeaksi grillattua lohta, pistaasisuolaa, paistettuja
kasviksia, perunakakku sekä suppilovahverokastiketta
Ahlmanin tilan Selinin sininen-homejuustolla
höystettynä (g, l)

SUPPILOVAHVERO-OHRATTO
Kermainen ohratto lähimetsien suppilovahveroista,
karamellisoituja nauriita, pistaasisuolaa, graavattua
keltuaista sekä pikkelöityjä kasviksia (l, pyynnöstä
vegaaninen)

20

JÄLKIRUOAT

LAVENTELI-SUKLAAKAKKUA

10

Lempeästi höyryssä kypsennettyä, laventelin kukalla
maustettua pehmeää suklaakakkua,
mustikkamascarponea ja vadelmamarmeladia (l)

LAKRITSI CREME BRULEE

11

Helsinki Distilling Companyn tyrnipontikalla liekitetty
paahtokermavanukas, lakritsikrokanttia, tyrnikreemiä ja
marenkia
(pyynnöstä g, l, saatavilla myös ilman tyrnipontikkaa)

JUUSTOLAUTANEN

11

Vaihtuva valikoima Ahlmanin tilan juustoja
lisukkeineen

TALON JÄÄTELÖ

9

Keittiömme valmistamaa jäätelöä, inspiraation mukaan
vaihtuvia makuja, Tarjoilijasi kertoo lisää (g, l)

SORBETTI

9

Keittiömme valmistamaa sorbettia, inspiraation
mukaan vaihtuvia makuja, Tarjoilijasi kertoo lisää
(g, l, pyynnöstä m)

PIENI MAKEA
Käsintehtyjä Tallipihan suklaapuodin konvehteja,
vaihtuvat maut

2,50 /
KPL

JÄLKIRUOKADRINKIT
IRISH COFFEE

9

4 cl viskiä, kahvia, fariinisokeria ja kermaa
Takuuvarma klassikko

AMARETTO KAHVI

9

4 cl Amarettoa, kahvia ja kermaa
Ihanan mantelinen kahvijuoma

MONTE CRISTON KAHVI

10

2 cl Kahlua, 2 cl Cointreau, kahvia ja kermaa
Makea ja maukas kahvi herkkusuulle

ROMMIKAAKAO

9

4 cl tummaa rommia, kaakaota ja kermaa
Suklainen lämmittäjä

KUUMAT JUOMAT
ESPRESSO

3

tuplana 4,00 €

CAPPUCINO

4

CAFFE LATTE

4

KAAKAO

3

HAUDUTETTU TEE

3

