Ruokahalun herättäjät
Punajuurta & fenkolia 10 €
Rapea punajuuri-kikhernekroketti, lähitilan juustoa,
borssilientä ja marinoitua fenkolia sekä rapeaa palsternakkaa
(l, g, saatavilla vegaanisena)

Jääkellarin rautua & kurkkua 12 €
Lipstikkaliemessä itse graavattua rautua, pikkelöityä kurkkua,
tillipistouta ja yrttisalaattia (m, g)

Peuraa & karviaista 13 €
Kotimaista peurarilletteä ja karviaischutneyta, piparjuurimajoneesia,
rapeaa palsternakkaa, hentoa versosalaattia ja karpaloa (l,g)

Etanoita & pekonia 12 €
Kermaisessa pekonikastikkeessa haudutettuja etanoita
ja talon maalaisleipää (l, pyynnöstä g)
Aateloi annos Ahlmannin Selinin sininen juustolla + 2,50€
Sientä & juuresta 11 € / 14 €
Samettista sieni-juureskeittoa pieneen tai isoon nälkään. Rapeaa palsternakkaa,
yrttiöljyä ja siemennäkkäriä (l,g, saatavilla vegaanisena)

Kaikkien annosten
kanssa saatavilla
talon leipää tai
gluteenitonta leipää!

Nälkä?
Parempaa pihviä 34 €
Grillattua suomen alkuperäiskarjan parempaa fileetä, pikanttia pippurikastiketta,
kermaista sieni-juurespyreetä, yrttilohkoperunaa ja kauden kasviksia (l,g)
Täyteläistä maksaa 24,50 €
Paahdettua naudan maksaa ja pekonilla maustettua smetanakastiketta,
hillottua sipulia ja mustaherukkaa, sekä kuohkeaa perunamuusia (g, l)
Kalastajan saalis 32 €
Päivän kalaa kalastajan saaliin mukaan, kauden kasviksia, terriiniä kiedottuna kotimaiseen
porsaan crudoon, perunapyreetä ja tillipistouta (l,g)
Glaseerattua hanhea 30 €
Hauhalan tilan hanhenkoipea reilulla stoutglaseella, sieni-juurespyreetä,
kauden kasviksia ja yrttilohkoperunaa (l,g)
Kukkakaalia ja paprikaa 22 €
Rapeaksi paneroitua kukkakaalipihviä, liekkipaprikakastiketta, paahdettua tomaattia,
yrtti-valkosipuli-kvinoaa, hilltottua paprikaa ja fenkolia
(m, g, veg,)
Myllyn lohileipä 22 €
Raikkaalla salaattipedillä tomaattia, maustekurkkua ja kaprista, paahdettua perunarieskaa,
täyteläistä kirvelikastiketta, marinoitua omenaa ja fenkolia, paahdettua lohta ja kananmunaa
(l, pyynnöstä g)
Lisäksi maalaisperunaranskalaiset 3 €

Käytämme suomalaista
lihaa!
Ruokien sisältämistä
allergeeneistä lisätietoja
henkilökunnalta.

Jälkiherkut
Spelttiä, valkosuklaata ja lakritsia 12 €
Rapeaa spelttiä kiedottuna lakritsiin ja valkosuklaaseen,
sitruunasorbettia ja mustikkaa (l)

Suklaata & punajuurta 12 €
Täyteläistä punajuuri-suklaakakkua ja suklaaganache
seuranaan kauden marjakastiketta ja pistaasia (l,g)

Myllyn jäätelöä 9 €
Inspiraation ja sesongin mukaan vaihtuvia makuja,
Tarjoilijasi kertoo lisää (g, l)

Myllyn sorbetti 9 €
Inspiraation ja sesongin mukaan vaihtuvia makuja,
Tarjoilijasi kertoo lisää (g, l, pyynnöstä m)

Pieni makea 2,50 € / kpl
Käsintehtyjä Tallipihan suklaapuodin konvehteja, vaihtuvat maut

